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ABSTRAK 

 

Hariyanto, 2022. Kepemimpinan Kiai Dalam Mengembangkan Budaya Religius 

(Studi Multi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember 

Dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari 

Asembagus Situbondo). Disertasi., Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam Pascasarjana UIN KH. Ach. Sidiq Jember. Promotor: Prof. Dr. KH. 

Abd. Halim Soebahar, MA., Co-Promotor: Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. 

Kata Kunci:  Kepemimpinan Kiai, Pengembangan Budaya Religius 

 

Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi nyata 

pada masyarakat, dengan segala kelebihan dan kekurangannya setiap pesantren 

memiliki karakter yang menjadi ciri khas baik aspek budaya, kelembagaan maupun 

aspek keunggulan keilmuan. Demikian halnya di Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar memiliki keunikan dalam 

aspek kebudayaan yang menjadi penciri identitas pesantren. 

Karenanya dalam Fokus Penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah Otoritas 

dan Power Kiai Dalam Mengembangkan Budaya Religius, 2). Bagaimanakah 

Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius 3). Bagaimanakah 

Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius.  Dan tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 1). mendeskripsikan Otoritas dan Power Kiai Dalam 

Mengembangkan Budaya Religius, 2). mendeskripsikan Komunikasi Kiai dalam 

Mengembangkan Budaya Religius, 3). mendeskripsikan Strategi Kiai dalam 

Mengembangkan Budaya Religius. Ketiga fokus tersebut diteliti dengan 

menggunakan teori Otoritas dan Power: Yulk, Hersey Blanchard , K. Hoy &  

Miskel, Weber, Model Komunikasi: Mark E. Hanson, James A. F. Stoner, dan  

Strategi Kepemimpinan: David Freed R, Jhon A Pearce dan Richard B. Dan 

beberapa teori yang relevan.  

Penelitian   ini  menggunakan   pendekatan penelitian  kualititatif, dengan 

jenis studi multisitus dan rancangan  fenomenologis, serta  teknik  penggalian data 

melalui  wawancara, observasi, dan dokumentasi.   Sedangkan analisis penelitian ini 

menggunakan deskriptif interaktif dengan model Miles Huberman dan Saldana. 

Temuan penelitian ini adalah : 1). Otoritas dan Power Kiai ditunjukkan 

dengan: Otoritas Kiai: dengan  pola pengelolaan kelembagaan yang terbuka,  dan 

memberikan keleluasaan kepada bawahan dalam berinovasi, keterlibatan penuh 

masjlis keluarga, Power Kiai: sebagai pendiri dan pengasuh pesantren, demokratis 

dan karismatik, dasarkan pada legitimasi simbolik sebagai pengasuh dan Kiai 

Akadimisi, power di dasarkan pada kolektif kolegial. 2). Komunikasi Kiai: 

ditunjukkan dengan: sumber nilai-nilai agama, spiritual,  humbel, keteladanan 

komunikasi verbal dan non verbal, persuasif, memaksimalkan informasi tekhnologi. 

sumber pada kemampuan dialektika akademik, praktikal, komunikasi variatif dan 

dinamis. 3). Strategi Kiai ditunjukkan dengan: Stategi perencanaan berbasis data-

data lapangan, pengasuh membuat rencana, melibatkan pengurus, keleluasaan 

bawahan intuk improviasasi dan adopsi, membangun kepercayaan dan membangun 

partisipasi santri, perencaan bersama majlis keluarga dan memberikan tanggung 

jawab yang sama, adopsi kelembagaan dari Pesantren Sukorejo. 
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ABSTRACT 

 

Hariyanto, 2022. The Leadership of Kyai in Developing Religious Culture (Multi-

case study at Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember and  

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus 

Situbondo). Dissertation., Islamic Education Management Study Program 

at Doctorate degree of UIN KH. Ach. Sidiq Jember. Promotor: Prof. Dr. 

KH. Abd. Halim Soebahar, MA., Co-Promotor: Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. 

Key Words: leadership of Kyai, Religious culture development 

 

Pesantren is an educational institution that makes a real contribution to 

society. With all its strengths and weaknesses, every pesantren has specific 

characteristics in terms of cultural, institutional, and knowledge excellence aspects. 

Likewise, Pondok Pesantren Nurul Qarnain and Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi'iyah Al-Azhar are unique in the cultural aspect that characterizes the identity 

of pesantren. 

Accordingly, the focus of this research are 1) how kyai’s authority and 

power develop religious culture, 2) how kyai communicates in developing religious 

culture, and 3) kyai’s strategies in developing religious culture. The aims of this 

research are 1) to describe kyai’s authority and power in developing religious 

culture, 2) to describe kiai's communication in developing religious culture, 3). to 

describe kyai’s strategies in developing religious culture. These three focuses were 

investigated using Authority and Power theory: Yulk, Hersey Blanchard, K. Hoy & 

Miskel, Weber, Communication: Mark E. Hanson, James AF Stoner, and 

Leadership Strategy: David Freed R, John A Pearce and Richard B., and other 

relevant theories. 

This research is a multi-site study with phenomenological design and 

qualitative approach. Data collection techniques applied in this research are 

interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the data analysis is the 

interactive descriptive model by Miles Huberman and Saldana. 

The findings of this study are 1) Kiai's authority and power are shown in 

several pieces of evidence. Kiai's authority is pointed by an open pattern of 

institutional management, giving subordinates the freedom to innovate, and full 

involvement of his family and relatives. Kiai's power is determined by being the 

founder and caretaker of pesantren who has democratic and charismatic characters, 

based on symbolic legitimacy as a caregiver and an academic Kiai. In addition, the 

power is based on collegial collectives. 2). Kiai's communication is indicated by the 

presence of sources of religious, spiritual, humble values, a role model of verbal 

and non-verbal communication, persuasion, optimization of information and 

technology, and the presence of sources in academic, practical, and various 

communication skills. 3). Kiai's strategies are applied by planning strategies based 

on field data, involving administrators, providing flexibility for subordinates to 

improvise and adopt ideas from other resources, building trust and participation of 

santri, involving the family community in planning and provide equal 

responsibilities for them, and adopt the institutional management of Pesantren 

Sukorejo. 
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حثبملخص ال  

 

الثق  يف  كياهي  ، قيادة۲۰۲۲حرينطا،   القاتطوير  الدينية )دراسة متعددة املواقع يف معهد نور  رنني فة 
شافعي  نوو سكو  سلفية  ومعهد  ممجرب  األزهر  سيتوبو ة  أمسباغوس  رسالة    ندو(.و جوساري 

د  محأاحلاج  كياهي  شعبة ادارة التعليم االسالمي يف كلية الدراسات العليا جبامعة  .،  الدكتوراة
حبار سو ليم  احلج عبد  ا : األستاذ الدكتور احللسالمية احلكومية مجرب. املشرف األو صديق اإل

 حفين املاجستري.  جا ستري، املشرف الثاين: الدكتور احل املاج
 

 الثقافة الدينية طويري، تهالكلمات الرئسية: قيادة كيا

خاصة   اتمميز له  هد  املع  ل، وكتمعلمجل مؤسسة تعليمية اليت تقدم مسامهة حقيقية    واملعهد ه
معهد نور القرنني ومعهد   يف   كذلكبكل مزاايها وعيوهبا. و العلمي  واملؤسسي و حيث التميز الثقايف  من  

 يف اجلانب الثقايف الذي مييز هوية املعهد.كالمها ميلكان التفرد ة األزهر  سلفية شافعي 

يف تطوير الثقافة  وقوته    ي هالكيا  ( كيف سلطة۱:  كما يليالبحث  هلذا  رتكيز  اللذلك،  فإن  و 
ي يف تطوير هاسرتاتيجية كيا  ما هي(  ۳  ،يف تطوير الثقافة الدينية  كيف يتواصل الكياهي (  ۲،  الدينية

ال الالثقافة  الدينيةه( وصف سلطة كيا۱:  يبحث هدينية. و أهداف هذا  الثقافة    ( ۲  ، ي يف تطوير 
ي يف تطوير الثقافة هسرتاتيجية كياا  فصو (  ۳  ،ي يف تطوير الثقافة الدينيةهتواصل كيا منوذج  وصف  

رد،  بالنشا  : يولك، وهريسيابستخدام نظرية السلطة والقوة  تلك النقاط الثالثةالدينية. مت التحقيق يف  
االتصال:  و    وويرب،  وج.مسكل    .هوي وك ،  ستونر  أ.ف.  وجيمس    هانسون  إي.   ماركمنوذج 

 .ب اردشوريت سبري   أ وجون ر فريد ديفيد واسرتاتيجية القيادة:

يستخدم هذا البحث مبدخل الكيفي، على نوع متعدد املواقع وتصميم ظاهري، ابإلضافة إىل 
توثيق. مث حتليل  هذا البحث ابستخدام الوصفي التفاعلي مع تقنيات البياانت بلمقابلة، واملالحظة وال

.saldana 

إلدارة افتوح  ط ممن    سطة:بوا  ي هسلطة كياتتم اإلشارة إىل    .(۱:  أن  البحث هي  انتائج هذ و 
وقوة الكياهي:    ،من جملس األسرةاإلبتكار، واملشاركة الكاملة  يف  لمرؤوسني  ل  احلرية  املؤسسية، وإعطاء
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 األكادميي،الرمزية كمدير وكياهي  الشرعية    أساس   علىوكريزمية    دميقراطية   عهد، وكمؤسس ومدير امل
  الدينية   القيم  كياهي بواسطة: مصادرصل  اتو منط    (.ويشار إىل2  وتعتمد القوة على الزمالة اجلماعية.

والتواصل  والروحية  ات املعلوم  تكنولوجيا  وتعظيم  واإلقناع،  املثايل،  اللفظي  وغري  اللفظي   والتواضع 
على  ومصد والديناميكيرها  املتنوع  والتواصل  األكادميية،  الدايلكتيكية  تظهر   .(۳  .القدرات 

خالل:  هإسرتاتيجية كيا من  علىيالتخط  ةإسرتاتيجيي  يضع    أساس  ط  امليدانية،   الكياهيالبياانت 
و  املسؤولني،  وإشراك  ااخلطط،  مشارك حرية  وبناء  الثقة،  وبناء  والتبين،  لالرجتال  الطالب،  ملرؤوسني  ة 

 ؤسسي من معهد سوكورجو.امل لتبينتساوية، وا والتخطيط مع جملس األسرة، وتوفري مسؤولية م
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Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah swt. atas karunia 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Konteks Penelitian 

Sesungguhnya keberadaan pesantren merupakan representasi 

pendidikan Islam yang sering kali lebih dikenal dengan istilah Pendidikan 

tradisional yang mampu melakukan mereformasi diri dengan terus 

mengembangkan sistem yang salah satunya dengan mengembangakan model 

pendekatan pembelajaran modern, yang telah di gagas dan disosialisakan oleh 

berbagao kalangan yang terus memiliki semangat keagamaan sebagai upaya 

merespon modernisasi yang lebih pada globalisasi kapitalis.1  

Pesantren  senantiasa melakukan pengembangan kelembagaan dan 

model pendidikan yang selaras dengan tuntutan  zaman  menjadikan 

keberadaan  pesantren  sebagai   lembaga  pendidikan  di tengah-tengah 

masyarakat yang senantiasa menjadi rujukan dan pengakuan. Akhirnya ini 

telah terjadi pergeseran pemahaman dikalangan masyarkata yang tidak lagi 

meyakini bahwa pesantren sebagai institusi pendidikan yang tidak memiliki 

masa depan yang cerah dalam merespon kehidupan dimasa yang akan datang.2 

Dalam UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren pada Bab 1 Pasal 1 

dinyatakan bahwa Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan 

didirikan oleh peseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau 

masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, 

menanamkan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmantan lil 

 
1 Nurani Soyomukti, Teori-Teori Pendidikan: dari Tradisionalis, Ner Liberal, Marxis-Sosial, 

Hingga Post-Modern (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2015). 222.  
2 A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas (Bandung, Mizan, 1998), 9. 
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alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat 

dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, 

keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan 

mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan 

berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengn pola pendidikan muallimin.3 

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang 

Pesantren dalam ketentuan umum telah menjadi  landasan hukum bagi 

rekognisi terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, 

membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai 

dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidikan dan tenaga 

kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.4  

Keberadaan pesantren salah satunya sebagai lembaga dalam 

mendampingi masyarakat dalam bidang pendidikan dan pemahaman tentang 

ajaran Islam, dengan selalu menguatkan moralitas keagamaan yang 

merupakan pengangan hidup. Pada dimensi berikutnya, eksistensi pesantren di 

lingkungan masyarakat setidaknya memiliki fungsi dan peran, yakni: 1). 

Institusi pendidikan Islam yang menanamkan ilmu Agama (tafagguh fi al-din), 

2). Sebagat media kontrol masyarakat (social control), 3). Sebagai lembaga 

yang mampu melakukan rekayasa sosial (social engineering).5 Fungsi inilah 

 
3 Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 
4 UU. RI NO. 18 Th 2019 tentang Pesantren 
5 Amin Haedari. et.al.,  Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern (Jakarta: Diva Pustaka, 

2004), 17. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 3 

yang diperkuat dalam UU. No. 18 th 2019  tentang pesantren yang mengatur 

tentang penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan 

masyarakat.6 

Keluhuran nilai pendidikan pesantren sebagai  institusi pendidikan 

maupun sebagai kawah candradimuka keilmuan Islam memiliki pola 

hubungan, interaksi, dan proses yang memiliki keberbedaan dengan institusi 

pendidikan umumnya. Metode sorogan dan bandongan salah satu ciri khas 

pola hubungan intraksi balajar – mengajar kiai – santri menjadi sesuatu yang 

unik. Kedua model pembelajaran khas pesantren tersebut setidaknya 

mempengaruhi model organisasi pesantren. 

Kekhasan budaya pesantren menjadi ciri yang membedakan dengan 

budaya disekitarnya. Dalam penelitian lain menyatakan pesantren sebagai sub 

kultur yang memiliki sifat ideosyncratic. memiliki model pembelajaran unik. 

Kiai memiliki peran ganda, sebagai pendidikn yang melakat pada dirinya 

sebagai pemilik pesantren, dengan menggunakan manuskrip keagamaan klasik 

berbahasa arab atau kitab kuning. Santri dengan seksama menyimak dan 

memberi catatan-catatan pada lembaran kitab yang dipelajari. Model ini sering 

kali disebut dengan model belajar bandongan atau kolektif (collective learning 

process). Disamping itu, terkadang santri diberikan tugas untuk membaca 

kitab dan kiai dan ustadz berposisi sebagai penyimak sambil lalu memberikan 

koreksi dan evaluasi pada  aspek bacaan dan performan santri, model ini lebih 

dikenal sorogan atau layanan individual (individual learning process). Pola 

 
6 UU. RI. No. 18 Th 2019 tentang Pesantren 
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interaksi pembelajara ini biasanya tanpa penjenjangan kelas dan kurikulum 

yang paten, dan dilakukan dengan memisahkan antara santri putra dan putri.7 

Dengan gaya interaksi yang unik dan memiliki keberbedaan dari 

kebiasaan umum kemampuan pesantren memiliki kekuatan untuk menjaga, 

mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai secalam dalam kurung waktu 

yang sangat panjang. Karenanya, panjangnya waktu menjadikan pesantren 

sebagai lembaga pendidikan yang memiliki posisi kultur yang lebih kuat 

dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Pesantren juga memiliki 

kemampuan dalam melakukan berbagai transformasi dalam berbagai 

kehidupan masyarakat dengan tanpa mengorbankan identitas yang melakat 

pada dirinya. Dalam perkembangan pertumbuhan pesantren dapat dipastikan 

memiliki kemampuan dalam trasnformasi dimaksud. Diawali dengan adanya 

mesjid atau mushollah, selanjutkan perkembangan pesantren menjadi sebuah 

lembaga masyarakat memiliki peran dominan dalam menata tata nilai yang 

berlaku diantara keduanya, yakni pesantren dan masyarakat.8 Karenanya, 

Dengan hadirnya UU. No. 18 th 2019 tentang Pesantren maka menjadi 

landasan hukum afirmasi jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan 

akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta 

landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 

memberikan fasilitan dalam pengembangan pesantren.9 

 
7 M. Sulthon & Moh. Khusnuridlo, Manajemen Pondok Pesantren dalam Prespektif Global 

(Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), 6. 
8 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 68. 
9 UU. RI. No. 18 Th 2019 tentang Pesantren 
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Pesantren sebagai salah satu tempat penyebaran dan pengajaran Islam. 

Dipimpin oleh seorang Kiai yang berilmu dan berwibawa. Disana diajarkan 

aqidah, akhlaq, dan syariat. Prinsip yang menjadi pegangan adalah menjaga 

tradisi lama yang baik serta mengambil tradisi modern yang bermanfaat. 

Prinsip ini selalu diperhatikan oleh umat Islam. Tradisi yang diwariskan oleh 

ulama-ulama terdahulu seperti pengajian Al-Quran, pengajaran kitab-kitab 

kuning, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, bersyariat, berakhlaq 

dan beraqidah harus selalu dijaga dan diamalkan dan hal-hal yang berbau 

modern seperti teknologi, sains, dan bahasa, apabila dinilai baik, maka patut 

untuk dipelajari. 

Posisi kiai sebagai pemimpin pesantren sangat menarik untuk dikaji, 

hal ini disebabkan oleh fungsi dan tugas kiai yang tidak hanya sebagai 

penyusun kurikulum, namun juga ketersediaan perangkat evaluasi dan 

berbagai peraturan kelembagaan, akan tetapi dia sebagai orang yang 

dianggap memilii pesan tinggi dalam menata kehidupan warga pesantren 

dan pemimpin bagi masyarakat..10 UU. No. 18 tahun 2019 tetang Pesantren 

pada Bab III pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa sesungguhnya Kiai 

sebagaimana termaktub pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi 

Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam 

penyelenggaraan pesantren.11 karenanya, sebagai suatu elemen yang penting 

di pesantren, kiai dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharuskan untuk 

memeiliki kebijaksaaan yang baik dan keilmuan yang mumpuni, serta 

 
10 Imron Arifin, Kepemimpinan  Kyai dalam Perubahan Manajemen Pondok Pesantren 

(Yogyakarta:CV Aditya Media), 47 
11 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2019 tetang Pesantren, SK. No. 006351 A.8 
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memiliki keterampilan dalam bidang ilmu ada  dan teladan yang baik, hal lain, 

kiai sering kali dihubungkan dengan suatu fenomena yang berkaitan dengan 

kekuasaan yang supranatural atau dengan bahasa lain kiai merupakan pewaris 

risalah kenabian,  karenanya kiai dikonotasikan sebagai sosok yang memiliki 

keterhubungan baik dengan tuhan (spiritualitas).12 

Beberapa ahli manajemen menyampaikan tentang teori kepemimpinan 

yang telah terdapat pada pribadi Nabi Muhammad. Dengan empat fungsi 

kepemimpinan (the 4 roles of leadership) yang kemudian diperluas oleh 

Stephen Covey. Dalam konsep yang ada lebih menitik beratkan pada 

keharusan pemimpi untuk memiliki empat fungsi kepemimpinan, diantranya: 

perintis/pathfinding, penyelaras/aligning, pemberdaya/empowering, 

panutan/modelling.13 Demikian halnya beberapa sifat kepemimpinan yang 

dikembangkan Warren Bennis dalam bukunya On Becamming a Leader yaitu: 

Viseoner/guiding vision, memiliki kemauan kuat/passion, 

berintegritas/integrity, amanah/trus, rasa ingin tahu/coriosity, 

berani/courage.14 

Faktor utama di pesantren adalah kiai. Sebagai figur sentral dalam 

penyelenggaraan sistem pesantren yang terpusat pada dirinya. yang menjadi 

sumber utama dalam hal kepemimpinan, keilmuan dan visi misi pesantren.15 

 
12 Nurcholis Majid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1995),  

463 
13Stephen R. Covey, The 8th Habit From Efectiveness to Greatness (London Simon&Schuster UK 

ltd), 169 
14 Warren Bennis, On Becomming a Leader (New York: Addision, 1994), 33-35 
15Mastuhu, “Kyai tanpa Pesantren : KH. Ali Yafie dalam Peta Kekuatan Sosial Islam Indonesia”, 

dalam Jamal D. Rahman et al (eds.), Wacana Baru Figh Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie, (Bandung: 

Mizan, 1997), 259  
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Kemimpinpin kiai di pesantren harus visioner, memiliki visi kemana untuk 

mengembangkan pesantren sesuai dengan tuntutan zaman. Richard dan 

Katherine memposisikan visi sebagai bagian dari salah satu dari lima poin 

berfikir strategis yang harus ada pada kepemimpinan strategis: kemampuan 

menilai organisasi (scanning), kemampuan dalam memandang sesuatu hal 

dengan prespektif yang berbeda (referaming), menciptakan pemahaman dari 

prespektif tertentu (making common sense), sistem berfikir (system thinking).16 

Terkait dengan hubungan, tugas dan fungsi kiai sebagai pemimpin di 

pesantren. Ada tiga kriteria kepemimpinan kiai yang ideal yaitu: Pertama, kiai 

harus dipercaya, hal ini harus dipenuh oleh seornag kiai sebagai kreteria yang 

harus tercermin dalam keberpihakan kiai pada kebenaran, kejujuran, dan 

keadilan agar dapat dipercaya. Kedua, kiai harus ditaatu, hal ini menunjukkan 

bahwa kapasitas kemampuan kiai dalam mengelola informasi, profesional, 

keahlian dan kekuatan moralitas agar ditaati. Ketiga kiai harus diteladani, kiai 

tidak hanya mampu memancarkan pesona pribadi yang menjadikannya untuk 

dicintai dan menjadi panutan namun dilain itu dia sebagai figur keteladanan-

keteladan dan sumber inspirasi bagi masyarakat yang dipimpinnya.17 

Karenanya dalam hal perkembangan pesantren lebih banyak berada pada 

kecakapan pribadi kiainya.18  

 
16Richard L Hughes dan Katherine Coralleri Beatty, Becoming A Strategic Leader (Jossey-Bass A 

Wiley Imprint), 53  
17 M. Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah 

Arus Perubahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),  304 
18 Zamahsyari Dhoir, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai 

Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2015), 93 
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Keunikan pesantren terletak pada model pengelolaan lembaganya, 

karena hampir seluruh pesantren dipimpin oleh seorang kiai yang sekaligus 

sebagai pendidik, pengasuh, dan penerus dalam sistem pondok pesantren. 

Sesuai dimensi waktu, pesantren akan berkembang dan akan berdampak pada 

wilayah yang semakin luas karena keberadaan santri yang menetap dan 

menempuh pendidikan berdampak pada ketersediaan sumber daya manusia 

yang mendampingi kiai dalam menguatkan keilmuan santri, dan inilah yang 

kemudian yang menjadi peran serta pengurus pesantren lainnya. Pengurus 

biasanya merupakan santri senior yang secara keilmuan lebih menguasai dan 

ditambah dengan kometmen tinggi pada pesantren.  

Setiap pesantren memiliki budaya yang menjadi pondasi kuat dan 

memiliki pengaruh tidak hanya dalam lingkungan pesantren (santri, pengurus 

pesantren, dewan asatidz), namun juga kuat mengakar dalam kehidupan 

masyarakat sekitar, karena  pesantren menjadi wadah kegiatan sosial 

kemasyarakatan, karenanya pesantren tidak lepas dari akar masyarakat sosial 

telah terjalin beriringan saling melengkapi.  

PMA Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan 

Pesantren Bab III Pasal 18 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pesantren 

dijalankan dengan tetap memperhatikan berbagai kekhasan dan keunikan yang 

mencerminkan budaya, kehendak dan cita-cita, serta berbagai ragam dan 

karakter pesantren. kekhasan dan keunikan disini dapat dicontohkan semisal 

pengembangan kajian, keilmuan dan keahlian keterampilan.19 

 
19 PMA Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, 10 
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Budaya pesantren tentu tidak bisa disamakan antara satu pesantren 

dengan pesantren lainnya, mengingat proses berdirinya sebuah pesantren 

dipengaruhi oleh karakteristik sang Kiai, kondisi sosial masyarakat sekitar dan 

kebudayaan yang berimplikasi pada perjalanan pesantren sehingga menjadi 

ciri khas baik dalam keilmuan yang dikembangkan, kebiasana-kebiasan, value, 

hubungan interkasi kiai-santri dan lain sebagainya.  

Budaya dibangun atas hasil dari berbagai pertemuan nilai-nilai (values) 

yang menjadi keyakinan seorang pemimpinan pada suatu tatanan organisasi. 

Nilai inilah yang kemudian dibangun berdasar pada pikiran manusia yang 

pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang kemudian disebut sebagai pikiran 

organisasi. Yang kemudian muncul dalam berbagai bentuk nilai-nilai yang 

dianut bersama, dan nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membentuk 

budaya organisasi.20  

Adanya budaya dipesantren terinternalisasi sebagai tata kehidupan 

keseharian santri di pesantren yang dibanyak literature diisitilahkan dengan 

“pancajiwa” yang menggambarkan “lima jiwa” yang selalu terkoneksi pada 

aspek pendampingan karakter santri. Kelima jiwa tersebut: keikhlasan, 

kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, kebebasan yang 

bertanggung jawab.21  

Budaya atau kebudayaan memiliki ragam definisi, semisal Tylor 

mendefinisikan budaya sebagai Semua yang melingkupi keilmuan dan 

 
20 Muhaimin, Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan 

Sekolah/Madrasah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 48. 
21 Abd. Halim Soebahar, Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan 

Sistem Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2013), 44. 
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pengetahuan, kepercayaan, seni, akhlaq, kelimuan, tatanan hukum, kebiasaan, 

serta kemampuan lainnya yang merupakan kebiasaan yang didapatkan 

manusia sebagai anggota masyarakat. Selo Soemardjan mendefinisikannya 

yang berikaitan dengan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat, Setelah 

pemaparan di atas, Bambang Rustanto mengatakan bahwa budaya dapat 

diartikan suatu tatanan sistem di masyarakat yang  terjadi atas interaksi 

diantara individu atau kelompok dengan lainnya yang kemudian 

memunculkan suatu pola tertentu, yang akhirnya menjadi kesepakatan 

bersama.22 

Budaya religius memiliki esensi yang meluas mampu memberi makna 

dan pengertian yang begitu dalam bagi siapapun individu yang yang telah 

melewati atau sedang menjalani pendidkan dilingkungan pesantren yang 

dalam kesehariannya setiap individu yang disebut Kiai, Pengusus/Umana’, 

Ustadz, santri diajarkan dan dianjurkan untuk terbiasa melakukan amaliah-

amaliah bathin yang disebut dengan al-adzkarul yaumiah yang ada di 

pesantren sebagai pendamping ilmunya agar manfaat dan barkah. Santri yang 

diirasa cukup dan memenuhi kriteria keilmuan maka untuk mengasah 

kepekaan dirinya dia ditugaskan untuk mengabdikan diri utamanya kepada 

lembaga pendidikan dan lembaga yang ada di pesantren, Karena dengan 

mengabdi dan berkhidmah di pesantren maka seluruh elemen yang tercakup di 

dalamnya akan terbantu dengan berjalannya internalisasi nilai kepada santri, 

 
22 Bambang Rustanto, Masyarakat Multikultur di Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. I, 

2015), 25-26. 
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kemudian niat adalah pondasi utama agar proses mampu berjalan dengan 

baik.23 

Sesungguhnya budaya religius membentuk kepribadian, perilaku, sikap 

santri, mengabdi kepada seorang kiai dalam aktivitas kegiatan-kegiatan di 

pondok pesantren, semangat khidmah ini juga ditunjukkan oleh kiai dalam 

kesehariannya di pondok pesantren, semisal kiai ikut dalam proses 

pembangunan, menjaga dan berpartisipasi dalam  menjaga lingkungan dengan 

mencontohkan langsung memungut dan membuang sampah kepada 

tempatnya, mengajari santri secara langsung. Sikap perilaku ini terbentuk 

salah satunya disebabkan hubungan kiai dalam proses pengalaman, 

penempaan dirinya selama menjadi santri. Sehingga mempengaruhi pola 

kepemimpinannya yang memposisikan dirinya sebagai pelayan, pengabdi di 

dalam pondok pesantren.  

Keberadaan Kiai dan pengurus pesantren sebagai pemimpin yang 

memiliki otoritas tinggi di dalam sistem pondok pesantren, pengurus pesantren 

berfungsi sebagai kepanjangan tangan yang berperan membantu kiai dengan 

berbagai tugas yang lebih tekhnis pada memberikan pelayanan kepada santri, 

termasuk di dalamnya layanan kepada berbagai tuntutan dari wali santri, 

masyarakat umum dan pengguna  lulusan yang harus disiapkan oleh pesantren.  

Layanakan yang diberikan disini akan membuktikan atas terpenuhinya 

kualitas output atau lulusan pondok pesantren dengan menjaga secara 

konsisten pondok pesantren sebagai intitusi lembaga pendidikan.  

 
23 Wawancara Bersama KH. Nawawi Thabrani, M. Ag. Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar 
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Hersey24 menyatakan, bawah peran utama seorang pemimpin adalah 

memotivasi anggota melalui komunikasi. menurutnya menjalankan peran 

tersebutsecara efektif pemimpin perlu memiliki criteria meinimal yang disebut 

denga istilah KSAs ( knowledge, skills, abilities), knowledge yang dimaksud 

disini  berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan kepemimpinan dan 

pengetahuan terhadap bawahan/pengikut. Skill merupakan keahlian seserang 

dalam melaksanakan kepemimpinan yang diantaranya adalah kemampuan 

dalam mengkomunikasikan berbagai ide ke dalam sebuah visi kepemimpinan,  

sedangkan ability merupakan suatu kemampuan yang dimiliki yang dapat 

mempengaruhi orang lain, dan aadalah kemampuan yang dimiliki, yang 

dengan kemampuan tersebut seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang 

lain dan ability tersebut adalah kekuasaan. 

Yukl25 mengatakan kekuasaan adalah kemampuan yang ada pada 

seorang pemimpin, yang diujudkan dalam sebuah pola interaksi komunikasi 

sehingga apabila sumber kekuasaan yang dimiliki seorang kiai semakin luas, 

maka akan berimplikasikasi pada peran sebagai seorang komunikator dan 

motivator kepada para santri dan pengikutnya akan lebih efektif. 

Kekuasaannya anak memberikan pengaruh positif kepada pengikut. 

Kekuasaan akan mendapatkan kepatuhan atau lebih dari itu akan menciptakan 

suatu komitmen  untuk memperkuat budaya bagi para pengikut. Namun 

demikian, pelaksanaan kekuasaan yang tidak tepat, atau komunikasi yang 

digunakan tidak efektif dalam menjalankan kekuasaan, maka akan tidak akan 

 
24  Hersey, The Situasional Leader (New York: Waemer Books, 1985), 77. 
25 Gery Yulk, Leadership in Organization (New York: Pearson Education, 2013), 174-175.  
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berdampak pada efektifitas pada pengaruh komitmen budaya pesantren, 

karena  yang terjadi adalah bentuk penolakan baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Budaya di pesantren merupakan suatu keniscayaan mengingat 

pesantren memiliki kekhasan yang telah terkonstruksi menjadi nilai-nilai 

dalam kehidupan santri. Budaya pesantren menjadi ikon kekhasan 

pendidikannya dan alumniya menjadi perekat (lem sosial) di tengah-tengah 

masyarakat. Sebagaimana dalam pancajiwa yakni jiwa kesederhanaan 

menjadikan santri mampu berbaur dengan masyarakat dimana mereka berada 

dan bertempat tinggal. Keadaan ini tentu juga dipengaruhi oleh adanya otoritas 

seorang kiai dalam menjaga sistem yang telah dibangun, seperti halnya 

pesantren menjadi laboratorium untuk mencetak santri memiliki keluhuran 

budi pekerti. 

Inilah bagian dari komitmen nyata pesantren untuk menunjukkan 

adanya keterikatan individu yang kuat dalam merawat berbagai budaya, baik 

pada diri sendiri ataupun orang lain yang diwujudkan melalui tindakan nyata 

dan perilaku yang dilakukan dengan sukarela ataupun terpaksa. Keinginan 

untuk merawat berarti menunjukkan adanya komitmen yang baik untuk 

berusaha dengan bersama-sama mengikatkan diri menjadi bagian integral 

untuk menjaga budaya-budaya pesantren yang dapat diujudkan dengan 

dukungan nyata dari santri, pengurus untuk saling menjaga dan 

melestarikannya sebagai ungkapakan komitmen bersama.  
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Kepemimpinan kiai dalam mengembangkan budaya di pondok 

pesantren sesungguhnya memiliki kriteria pendukung untuk mempermudah 

apa yang menjadi maksud dan keinginannya. Diantara kriteria yang paling 

urgen bagi seorang kiai adalah: pertama, pengaruh, karena kiai sebagai 

pemimpin sosok yang memiliki komunitas yang setia memberi dukungan 

kepadanya dan berperan dalam ikut mempopulerkan nama pimpinannya. 

Pengaruh inilah yang sesungguhnya menjadikan orang lain hormat, tunduk 

dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Kedua, 

kekuasaan/power, keberadaan kiai sebagai pimpinan pesantren dalam 

keseharainnya biasanya diikuti oleh para pengikutnya karena memiliki 

kekuasaan untuk menunjukkan kepada pengikutnya untuk menghargai 

keberadaanya. Apabila tidak memiliki kekuasaan, maka dapat dipastikan 

seorang pemimpin tidak dapan memiliki bawahan yang menjadi pendukung 

dalam menjalankan tugas-tugasnya.  

Power yang melekat pada seorang pemimpin akan mejadikan pihak 

lain sangat bergantung kepadanya. Ikatan ini menjadi hubungan simbiosis-

mutualisme, yang menggambarkan kedua belah pihak memiliki kebutuhan 

yang saling menguntungkan. Ketiga, wewenan atau otoritas adalah  sebuah 

hak yang diberikan kepada pemimpin dalam upaya menentukan dan 

menetapkan keputusan untuk melaksanakan kebijakan. Pimpinan dapat 

mengalihkan wewenang kepada karyawan  untuk melaksanakan berbagai 

tugasn dan wewenang yang diberikan dengan memperhatikan karyawan 

tersebut memiliki kemampuan yang baik untuk menjalankan wewenang 
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tersebut. Dalam hal ini pemimpin tidak campur tangan dalam pelaksanaannya 

namun tetap dapat memantau dalam prosesnya. Keempat, pengikut, kiai 

sebagai pimpinan memiliki pengaruh dan otoritas, hal ini memiliki makna 

bahwa seseorang tidak akan disebut sebagai pemimpin jika tidak mempunya 

pengikut yang berada dibelakangnya dan selalu mendukung terhadap apa saja 

yang dikatakan oleh pemimpin.26 

Kiai memiliki peran penting dan sangat sentral dalam tata kelola 

organisasi pesantren, melalui sistem kelembagaan yang dibangun, maka 

personalia yang menjadi bawahannya akan meresa nyaman di bawah 

komandonya.  Sistem kelembagaan yang diupayakan kiai dan gaya 

kepemimpinannya dalam mengelola iklim organisasi yang ada, terutama 

dalam menggunakan power dan otoritasnya untuk memastikan pada santri dan 

ustadz mendapatkan hak-haknya  baik sebagai pembelajar dan pengajar.  

Sosok Kiai memiliki hak otoritatif dalam menjalankan sistem pondok 

pesantren yang kemudian dijalankan oleh bawahannya. Dengan demikian 

kepemimpinan kiai di pesantren memiliki kesamaan dengan gejala gestalt 

yakni keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya, mengingat yang dapat 

dilihat dari luart masih terdapat kekhasan lain dan belum tampak.27  

Dalam upaya melakukan perubahan masyarakat, dakwah dalam 

membangun keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan pesantren sangat 

berhubungan dengan bagaimana sebuah komunikasi dijalankan oleh kiai 

dalam membangun interaksi yang baik dilingkungan pesantren, komunikasi 

 
26 Vietzal Rivai, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), 21. 
27 Khusnurridlo, dkk, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2008), 24.  
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yang baik akan berdampak pada hubungan yang harmonis,  ketika keduanya 

ada hubungan yang baik maka akan menumbuhkan kesadaran rasa memiliki 

pesantren, menjamin eksistensi pesantren, ditengah-tengah masyarakat sebagai 

institusi pesantren. 

Komunikasi merupakan kebutuhan setiap individu, begitu pula di 

pesantren komunikasi memiliki peran signifikan dalam menggerakan sistem 

organisasi. Oleh karena itu, Kiai perlu memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik. Ada dua hal yang menjadi alasan mengapa seorang kiai sebagai 

pimpinan  dipondok pesantren perlu memiliki kemampuan komunikasi yang 

efektif. Pertama, komunikasi merupakan proses pelaksanaan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian manajemen. 

Kedua, komunikasi merupakan aktifitas yang menyita waktu yang sangat 

banyak bagi pemimpin.28 

Sebagai sosok sumber penyampai ilmu dan tokoh yang diseniorkan, 

kedudukan kiai dalam pesantren tidak lepas dari sistem komunikasi yang 

dijalankan terhadap santri, dimana walapun terdapat keterbatasan-keterbatasan 

kiai tetap mampu menjadi pengayom dan teladan santri di dalam pondok 

pesantren. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dua lokasi yakni Pondok 

Pesantren Nurul Qor’nain Sukowono Jember dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Al-Azhar Asembagus Situbondo. 

 
28 James A. F. Stoner, Manajemen Third Edition (New Jersey: Prentice-Hall, 1086), 115-116. 
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Eksistensi Kiai dan pesantren memiliki andil yang sangat strategis di 

dalam komunitas masyarakat, baik dalam hal kepemimpinan, politik, 

ekonomi, keagamaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan isu-isu sosial 

kemasyarakatan, Kiai Yazid Karimullah sebagai sosok pemimpin yang lahir 

dalam keluarga tokoh masyarakat dan sekaligus sebagai pendiri dan pengasuh 

pondok pesantren memberikan kontribusi pengaruh yang cukup signifikan 

dalam hal  pengembangan perilaku dan sikap santri khususnya dalam 

pengembangan budaya religius di pondok pesantren yang beliau tekankan 

aspek kebersihan yang dilandaskan atas nilai-nilai agama. Semisal santri 

terlibat secara keseluruhan untuk menjaga dan melestrarikan kebersihan 

pesantren dengan diperkuat dengan adagium agama sehingga santri 

termotivasi dengan kuat oleh karena spirit agama yang tertanam pada diri 

mereka. Sikap perilaku ini ditanamkan ssebagai ujud kepedulian terhadap 

lingkungan serta upaya menerapkan nilai kebersihan yang menjadi keharusan 

bagi setiap individu.  

Upaya-upaya  yang dilakukan kiai dan pengurus pesantren tentu akan 

menjadi contoh dalam diri santri serta menjiwai setiap perilaku dan sikap yang 

dilakukan sebagai bekal kelak dalam mengabdi ditengah-tengah masyarakat. 

Karenanya sejak awal di pondok pesantren santri diberikan pemahaman 

tentang pembiasaan yang dicontohkan oleh kiai dan pengurus dengan pola, 

semisal yang senior menjadi wali bagi yang yunior, membimbing, 

mengarahkan, memberikan layanan pendidikan, mengontrol tahap-tahap 
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perkembangan akademik, kedisiplinan, dan terutama kemampuan dan amaliah 

dalam keagamaan. 

Kiai Yazid sangat peduli terhadap kebersihan pesantren, karenanya 

tidak heran kehidupan bersih pesantren menjadi budaya yang selalu dijaga 

dalam setiap waktu agar tidak bergeser, upaya ini dilakukan sebagi wujud 

untuk menjawab kekhawatiran yang menyatakan bahwa pesantren selalu di 

justifikasi sebagai lingkungan yang kurang bersih, kumuh, kotor dan pola 

interaksi yang kurang sehat.29 Dari sekian banyak pondok pesantren di 

kabupaten Jember, berdasarkan penulusuran informasi yang dilakukan, 

pondok pesantren Nurul Qarnain adalah salah satu pesantren yang sampai saat 

ini memiliki konsen khusus pada bidang kebersihan pesantren. Mulai sejak 

dini para santrinya sudah mulai diajari cara hidup bersih, disiplin, peka dan 

ketat dalam menjaga kebersihannya. 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain30 merupakan intitusi pendidikan 

Islam yang memiliki corak dan karakteristik yang melekat seperti budaya-

budaya pesantren NU pada umumnya. Pesantren tumbuh dan berkembang 

ditengah-tengah masyarakat perkampungan yang kesehariannya beraktifitas 

dalam ekonomi pertanian, hubungan  ini menjadi kehidupan yang harmonis 

dimana pesantren lahir dan memberikan dampingan dalam khazanah 

keislaman pada masyarakat sekitar.  

 
29 Wawancara bersama KH. Yazid Karimullah.  
30 Pondok Pesantren Nurul Qarnain pada awalnya bernama Pondok Pesantren Darul Ulum, 

tepatnya pada tahun 1974 di ganti dengan nama Ponpes Nurul Qarnain dengan dinisbatkan pada 

mbah buyut yang bernama Dzulqarnain. Cikal  bakal  dari ponpes ini bermula dari kelompok 

pengajian kecil (anak-anak) yang bertempat di surau. Namun pada tahun 1968 KH. Yazid 

Karimullah mulai merintis Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah yang berbentuk klasikal. 
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Pondok pesantren Nurul Qarnain yang berlokasi di Baletbaru 

Sukowono Jember, terletak jauh dari jantung kota Kabupaten Jember, namun 

demikian nama besarnya telah tersebar baik tingkat Propinsi maupun nasional. 

Dan lokasi pesantren sangatlah bersih, rapi dan asri  dan Selain itu pondok 

pesantren Nurul Qarnain pernah mendapat penghargaan pesantren sehat se-

Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Gerakan Generasi Muda Bank 

Indonesia (BI) pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 pondok pesantren Nurul 

Qarnain kembali menjadi salah satu pemenang  lomba lingkungan pesantren 

sehat se-Kabipaten Jember yang diadakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten 

Jember.31 

hal ini menjadi penanda bahwa ada sosok yang berperan aktif, 

merawat, membabat dan berjuang membangun pesantren beliau adalah Kiai 

Yazid Karimullah telah menata ruang pesantren ini dengan perhatian yang 

sangat tinggi terhadap kebersihan lingkungan sebagai bentuk menjalankan 

nilai-nilai religius dari ajaran agama yakni betepa pentingnya menjaga 

kebersihan dan melestarikan lingkungan di pesantren.  

Dalam pandangan umum, keberadaan suatu pondok  pesantren 

memiliki berbagai kekhususan karakter yang berbeda-beda, baik sikap 

perilaku, pemikiran begitu pula kebiasan-kebiasaan santri yang dimungkinkan 

beragam. Termasuk bagaimana mereka dalam memperhatikan kebersihan 

lingkungan. Karenanya melihat dari sebuah realitas kehidupan santri, dengna 

fenomena keadaan santri yang berbeda tersebut, Kiai Yazid menginisiasi 

 
31 Dokumentasi. PP. Nurul Qarnain Tahun 2019 
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tentang betapa pentingnya mengembangakan budaya kebersihan yang 

dilandaskan spirit   kepesantrenan. 

Diawal-awal proses pengembagan budaya kebersihan tentu mengalami 

hambatan-hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kiai Yazid, namun 

demikian beliau sangatlah menyadari hal ini lebih banyak disebab oleh karena 

latar belakang kehidupan keluarga santri yang berbeda. Inilah kemudia yang 

menjadi pemicu dan pemacu beliau untuk senantiasa melakukan monitoring 

sendiri setiap hari keseluruh lingkungan pesantren untuk mengecek kondisi 

kebersihan lingkungan setiap hari, baik ke asrama, lingkungan pesantren, 

kamar mandi, tempat sampah.  

Kiai Yazid menyampaikan untuk menerapkan budaya kebersihan di 

pensatren Nurul Qarnain, adalah merupakan hasil pemikiran beliau yang 

didasarkan pada sumber landasan nilai-nilai ke Islaman, Islam mengajarkan 

tentang makna kebersiha, kecucian, bersih dari najis dan lain sebagainya. 

Dengan tegas beliaumenyampaikan penerapan budaya bersih merupakan 

pengamalan dari nilai ajaran Islam tentang kebersihan itu sendiri, dan inilah  

sisi religiusnya, melandaskan budaya kebersihan atas nilai religus agama, 

dalam kegiatan-kegiatan kepesantrena pengajian dan lain sebagainya makna 

thaharah berulang kali disampaikan untuk memperkuat pemahaman santri 

untuk giat dalam menerapkan budaya kebersihan yang tidak hanya memahami 

pada aspek dalil namun miskin dalam aspek implementasi.  

Menjadi sangat penting dengan terus melakukan formulasi untuk 

senantiasa menjaga kebersihan dengan terus mengedukasi santri utuk sadar 
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hidup bersih, lebih-lebih saat ini dimana fenomena covid 19 masih menjadi 

kekhawatiran bersama, dimana pondok pesantren harus memperhatikan 

dengan serius ribuan santri yang berada di komplek pesantren. mengingat 

sampai saat ini santri belum seutuhnya memiliki kesamaan pehaman tentang 

kebersihan. Namun demikian budaya kebersihan yang sudah menjadi 

bangunan dasar pesantren menjadi satu kekuatan dimana santri tetap satu 

komando untuk tetap menjadga lingkungan yang bersih, hal ini yang 

kemudian memberikan suatu pemahaman baru tetang lingkungan pesantren 

yang asri dan layak huni.  

Kiai menegaskan, untuk membangun budaya bersih di lingkungan 

pesantren, yang terus diupayakan adalah melakukan sosialisasi secara terus 

menerus yang salah satunya melalui media peringatan hari besar Islam, 

pengajian Kitab Kuning dan motivasi-motivasi yang langsung disampaikan 

kepada santri tentang pentingnya kebersihan. Dari budaya kebersihan 

lingkungan yang diterapkan di pesantren Nurul Qarnain, kemudian 

berkembang adanya budaya sehat, budaya peduli lingkungan, pengembangan 

ekonomi pesantren dengan pemanfaatan sampah yang di daur ulang, bahkan 

dengan  perhatian dalam lingkungan tersebut pesantren dapat memberikan 

beasiswa kepada santri dari jenjang pendidikan dasar dan menengah sampai 

pada perguruan tinggi.32 

Kiai Yazid menyatakan budaya kebersihan menjadi pondasi pesantren 

atas kebiasaan-kebiasaan yang dibangun dan dibentuk pada diri santri untuk 

 
32 Wawancara bersama KH. Badrud Tamam, Wakil Pengasuh PP. Nurul Qarnain Jember, Sabtu 25 

September 2021 
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mempraktikkan nilai-nilai agama dengan tegak dan lurus, konsisten yang 

berupakan bentuk internalisasi belief  menjadi perilaku kehidupan santri di 

pesantren. Seperti yang disampaikan Kiai Yazid, a bersean niat aghi a 

bersean ateh (melakukan aktifitas kebersihan niatkan untuk membersihkan 

hati). 

Gaya kepemimpinan beliau terbentuk saat melanjutkan rihlah 

ilmiahnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, figur 

Kiai Yazid lebih terbentuk, dalam waktu empat tahun di pesantren beliau 

selalu menggunakan waktunya untuk melakukan hal yang positif. Karakter ini 

terbentuk spiritualitas dan sampai saat ini hubungan beliau dengan pesantren 

sukorejo terjalin sangat baik sebagai bentuk komitmen menjaga hubungan 

dengan guru. 

Mayer dan Allen memberikan identifikasi dalam mengartikan 

komitmen diantaranya: affective commitment, continuance commitement dan 

normative commitment.33 Yakni merupakan hubungan secara psikologis 

dengan organisasi berdasarkan perasaan-perasaan mengenai organisasi. Hal ini 

disebabkan karena adanya kenyamanan, kesesuaian, keamanan dan adanya 

manfaat yang dapat diterima dalam suatu organisasi dan tidak dapat 

ditemukan ditempat atau institusi lain.   

Salah satu budaya religius yang dibangun di Pondok Pesantren Nurul 

Qarnain terletak pada kekuatan kepemimpinan Kiai dalam melakukan 

pengelolaan pesantren. Pertama, ketersambungan batiniyah Kiai dengan 

 
33 Edy Sutrisno, Budaya Organisasi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 292. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 23 

gurunya menjadi landasan kuat untuk berdakwah melalui lembaga pendidikan 

Islam, disini nilai religius tertempa, kyai secara konsisten memegang teguh 

pesan-pesan moral guru sang Kiai menjadi motivasi dalam menguatkan 

komitmennya untuk memerankan diri dalam sosial masyarakat. 

Kedua, KH. Yazid Karimullah sebagai pendiri dan pengasuh pertama 

Pesantren Nurul Qarnain melandaskan berdirinya pesantren sebagai institusi 

pendidikan Islam tafaqquh fiddin, lembaga dakwah dan perjuangan ummat. 

Komitmen ini diujudkan dengan usaha-usaha nyata dalam perkembangan 

pesantren, dan peningkatan orientasi kelembagaan yang semakin terarah dan 

modern.34 

Ketiga, ikhtiyar kuat untuk menjadikan kualitas pendidikan serta 

pemberian layanan pendidikan yang baik, Pesantren Nurul Qarnain 

membuktikannya dengan penguatan pesantren dengan berdirinya Perguruan 

Tinggi Sekolah Tinggi Nurul Qarnain, dimedio yang sama Ma’had Aly Nurul 

Qarnain dalam spesifikasi Kajian Fiqh Syiasah yang merupakan pendidikan 

tinggi dilingkungan pesantren serta sekolah yg hanya 75 lembaga seluruh 

Indonesia 

Capaian ini tentu merupakan semangat yang telah menjadi budaya di 

Pesantren Nurul Qarnain yang mampu menginspirasi gerakan sebagai budaya 

dan berupaya melakukan transformasi kearah perbaikan sistem dan layanan 

pendidikan yang bermutu bersesuaian dengan perkembangan mutakhir. Prof. 

 
34 Zamahsyari Dhoir, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai 

Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2015), 93 
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Abdul Halim Soebahar menyatakan:35 kekuatan pesantren terletak pada  

keberhasilan pesantren dalam membina manhajul al-fikr dan karakter santri. 

Dengan model belajar yang tanpa mengenal batas waktu (full time), kapan 

harus memulai dan selesai, serta pencapaian yang diperlukan. Inilah kemudian 

yang menjadi semangat pesantren tidak hanya pada aspek penguatan 

kepribadian saja namun pembentukan keperibadian sebagai muslim yang 

kaffah,  tidak hanya sekedar Muslim saja.36 

Karakter  yang melekat pada sosok pendirinya pesantren yang 

kepemimpinannya mampu mempengaruhi laju perkembangan pesantren dan 

tetap memegang teguh budaya religius pesantren yang kuat. Sebagaimana 

lembaga pendidikan pada umumnya, pesantren berkembangan secara dinamis, 

sehingga menjadikan perubahan sebagai faktor yang nyata untuk selalu 

dilakukan. Karenanya ada dua hal yang menjadi kebutuhan sebuah perubahan, 

yakni: eksternal forces (kekuatan eksternal) dan internal forces (kekuatan 

internal).37 Perubahan eksternal menjadi kekuatan dalam melakukan 

transformasi budaya pesantren yang lebih unggul. 

Di Pesantren Nurul Qarnain Kiai Yazid sebagai pengasuh pesantren 

memperhatikan betul setiap perkembangan santri, karenanya beliau juga ikut 

serta memberikan pengajian kitab, dan membimbing santri dan pendekatan ini 

menjadi hubungan komunikasi dua arah antara santri dan sang guru, dan akan 

memberikan motivasi yang baik kepada santrinya. Komunikasi lain yang 

 
35 Abd. Halim Soebahar, Membangun Peradaban dari Tengah Hutan  dalam Pengantar 

Transformasi Pesantren Sukorejo, (Situbondo: Seksi Karya Ilmiah, 2014),viii 
36 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), 57 
37 Robert Kreitner and Angelo Kinicki, Organi zation Behavior (Singapore: McGraww Hill-Inc, 

2001), 659  
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dilakukannya adalah hubungan baik bersama masyarakat sekitar yang 

akhirnya kepercayaan masyarakat lebih baik dan ini dibuktikan jumlah santri 

dari masyarakat sekirat terus mengalami peningkatan, bahkan sampai saat ini 

santri berasal dari luar jawa dan negara tetangga.  

Demikian pula di Pondok Pesanten Al-Azhar Asembagus, pengasuh 

pesantren Dr. KH. Nawawi Thabrani, M. Ag sangat perhatian dalam 

perkembangan-perkembangan pesantren, pola kepemimpinan beliau hadir 

langsung mengawal setiap upaya pengembangan pesantren, semisal ikut turun 

langsung dalam aktivitas pembangunan pesantren, dari proses pengadaan 

barang alat-alat bangunan, membantu persiapan-persiapan dalam proses 

pembangunan fasilitas sarana pesantren, selain itu, penguatan kebersihan 

pesantren dilaksanakan dengan memberikan contoh tentang pentingnnya 

menjaga lingkungan yang bersih dan rapi.38 

Komitmen kuat pengasuh pesantren juga dilakukan dengan komunikasi 

yang baik bersama masyarakat, hal ini diujudkan dengan keikut sertaan dalam 

pembangunan infrastruktur pesantren, keterlibatan masyarakat sangatlah 

positif untuk menunjang keberlangsungan pondok pesantren. Kehadiran 

masyarakat sebagai simbol bahwa keberadaan Pondok Pesantren al-Azhar 

diterima dengan sangat baik dalam lingkungan masyarakarat desa Mojosari 

dan sekitarnya. 

Pesantren mengembangkan budaya religius dengan Pendekatan - 

pendekatan normatif dan subtantif, kiai beserta keluarga besar pesantren Al-

 
38 Observasi  di Pondok Pesantren Al-Azhar Mojosari Asembagus, 23 Nopember 2020 
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Azhar mengatur langsung hal-hal yang bersifat inti budaya di pesantren, 

menentukan kebijakan dalam bentuk pengajian dan kitab yang hendak 

dipelajari oleh santri agar santri dapat memahami materi dengan baik, 

disamping itu kiai juga menyediakan dan memenuhi makanan  santri selama 

proses pendidikan di pesantren, ketersediaan bahan pangan di pesantren juga 

dibantu oleh keluarga besar pesantren disamping juga keterlibatan masyarakat 

secara sukarela memberikan bantuan, inilah yang menjadi bukti berata 

hubungan pesantren dan masyarakat sekitar pesantren al-Azhar berlangsung 

dengan baik sehingga saling membantu dan memberikan perhatian. Hal lain 

yang dilakukan oleh kiai adalah dengan penyediaan seragam santri secara 

gratis, sementara santri di pesantren hanya cukup dengan mengeluarkan biaya 

Rp. 25.000 perbulan untuk  kebutuhan listrik saja.  

Sebagaimana disampaikan oleh Kiai Nawawi sebagai pengasuh 

pesantren Al-Azhar, Budaya religius yang dikembangkan di pesantren al-

Azhar adalah budaya mateppak tengkah39  hal ini didasarkan atas 

kekhawatiran beliau melihat fenomena perilaku santri yang mulai terjadi 

pergeseran oleh karena latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan 

sebelumnya yang berbeda-beda.  

Kesadaran ini yang kemudian menjadi gerakan bersama, untuk 

menyususn suatu mekanisme dalam rangka memberikan perhatian lebih serius 

dan lebih mendalam pada aspek perilaku santri. Karenanya Kiai Nawawi 

 
39 Mateppak tengkah berasal dari Bahasa madura yang memiliki makna memperbaiki perilaku, 

sopan santun, kepribadian, akhlaq, budi pekerti.  
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langsung memimpin sendiri menanamkan secara langsung melalui pengajian, 

pembinaan yang secara khusus berbicara tentang budaya mateppak tengkah.  

Beliau menyadari bahwa problem kedepan tantangan santri sebagai 

pelajar yang menetap di pesantren adalah perilakunya yang senantias dilihat 

dan dinilai oleh masyarakat, sementara santri adalah merupakan pelajar yang 

berkarakter Islami. 

Pengembangan budaya religius yang dikembangkan di pesantren al-

Azhar melalui budaya mateppak tengkah, atau budaya memperbaiki ahlaq, 

moral, adab santri sesungguhnya atas motivasi yang diyakini beliau bahwa 

segala sesuatu itu dimulai dari perilaku, moral, akhlaq, ketika perilaku ini baik 

maka akan berhubungan dengan hal lain yang akan lebih mudah untuk 

mengarahkan dan menanamkan nilai-nilai lain kepada santri.  

Beliau mengatakan, walaupun hal dalam perpektif tertentu dinilai 

sederhana, namun memiliki implikasi pada kepribadian santri, ini adalah 

pondasi, maka ketika pondasinya kuat diharapkan menjadi karakter santri 

yang tangguh.40 Untuk memaksimalkan visi ini beberapa kebijakan dilakukan 

terutama dengan melibatkan majlis keluarga dan pengurus pesantren untuk 

ikut serta mengembangkan budaya religius mateppak tengkah. Dari budaya ini 

kemudian berkembang perilaku santri yang lebih positif, etika santri terbentuk 

dengan kesadaran nilai agama yang sangat baik, mempraktikkan langsung 

dalam kehidupan sehari-hari, menghormati kiai dan kelurga, tamu pesantren, 

guru, pengurus dan orang tua. Konstruksi ini dijaga dengan ketat yang 

 
40 Wawancara dengan Dr. KH. Nawawi Thabrani Sebagai Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar pada Selasa, 11 Mei 2021, Jam 20. 00 Wib. 
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sebagaimana sebelumnya disampaikan Kiai Nawawi memberikan 

pendampingan langsung dengan memberikan perhatian penuh.  

Untuk melakukan pengembangan budaya mateppak tengkah 

pendekatannya didasarkan pada teks-teks agama yang menjadi sumber 

inspirasi, semisal juga menjadikan literatur kitab kuning sebagai sumber yang 

diketengahkan kepada santri pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar.  

Bangun kontruksi pola yang dilakukan oleh kiai diatas sesungguhnya 

menjadi pendekatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan santri 

di pesantren, yang pada akhirnya sang kiai akan memahami berbagai kondisi 

psikologis dan kondisi lain yang dihadapi oleh santri. Disamping itu, untuk 

melakukan pengembangan  budaya pendekatan-pendekatan lain adalah dengan 

pola komunikasi di pesantren Al-Azhar, dengan hadirnya kiai langsung 

menjadi muallim dan mengajar secara sorogan ini kan menciptakan hubungan 

emosial yang kuat bagi santri, merasa mendapatkan perhatian dan merasa 

dekat dalam hubungannya antara orang tua dan anak (pengasuh = hubungan 

orang tua dan anak).  

Tentu komunikasi yang dilakukan tidak hanya yang bersifat verbal saja 

sebagaimana teori-teori pada umumnya, namun sebagaimana keunikan-

keuniknya pesantren, kebiasaan komunikasi seorang kiai adalah dengan 

menjaga dimensi komunikasi spiritualitas dalam dengan mendoakan santri 

dikeheningan malam, keterjagaan ini akan mendekatkan sang kiai dengan 

santrinya dalam aspek psikologis komunikasi, sampai pada waktu memasuki 

subuh setiap hari kiai membangunkan santri untuk melaksanakan shalat 
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jamaah.  Komunikasi dengan santri dibangun dengan keterlibatan keluarga 

kiai dalam ikut serta memperhatikan dan mengontrol aktivitas santri. Inilah 

yang dikatakan Stoner41 bahwa komunikasi melibatkan beberapa bentuk 

simbol; semisal gerak badan, suara, huruf angka dan kata. 

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar  disebut sebagai khadimul ma’had atau pelayan 

pondok pesantren hal ini mengilustrasikan bahwa tugas pimpinan pondok 

pesantren yakni membina, menjaga, merawat tradisi-tradisi yang ada didalam 

pondok pesantren. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh pengasuh 

adalah mengajar atau melaksanakan pembelajaran secara langsung hal ini 

adalah wujud dari bentuk khidmah yang dilakukan oleh kiai di pesantren, 

karena mengajar sesungguhnya membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan 

keikhlasan karena berhadapan dengan berbagai karakteristik santri. Niat yang 

tertanam pada diri kiai adalah berniat aladin atau melayani santri.42 

Budaya religius yang dibangun di pesantren sesungguhnya salah 

satunya adalah khidmah santri yang merupakan sikap tabarruk yakni mencari 

harakah kebaikan dari Allah Swt. Melalui kegiatan khidmah yang dilakukan 

baik di dalam internal pesantren maupun ditengah-tengah masyarakat. 

Disamping itu khidmah yang dilakukan oleh kiai adalah sebagai istifadah atau 

mengambil faedah.   

Dari narasi diatas sehingga penulis terinspirasi untuk meneliti tentang 

Kepemimpinan Kiai  Dalam Mengembangkan Budaya Religius Di  Pondok 

 
41 James A Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R Gilbert Jr, Management, 216. 
42 Wawancarana bersama Kiai Muhammad Havid Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus Situbondo, Senin, 28 Desember 2020 
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Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember Dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah  Al-Azhar  Mojosari Asembagus Situbondo 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimanakah Otoritas dan Power Kiai Dalam Mengembangkan Budaya 

Religius Di  Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember Dan 

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  Mojosari Asembagus 

Situbondo? 

2. Bagaimanakah Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius 

Di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember Dan Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  Mojosari Asembagus 

Situbondo? 

3. Bagaimanakah Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius Di 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember Dan Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  Mojosari Asembagus 

Situbondo? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dilakukan sebagai upaya menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan.43 Atas 

perspektif itulah, penelitian ini memiliki beberapa target tujuan yang hendak 

dicapai. Yang antara lain:  

1. Untuk Menganalisis dan Menemukan Otoritas dan Power Kiai Dalam 

Mengembangkan Budaya Religius Di  Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

 
43 Sutrisno Hadi, Metode Recearch JIlid 1 (yoguakarta: Andi Ofset, 2001), 3 
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Sukowono Jember Dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  

Mojosari Asembagus Situbondo 

2. Untuk Menganalisis dan Menemukan Komunikasi Kiai dalam 

Mengembangkan Budaya Religius Di  Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember Dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  

Mojosari Asembagus Situbondo. 

3. Untuk Menganalisis dan Menemukan Strategi Kiai dalam 

Mengembangkan Budaya Religius  Di Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember Dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  

Mojosari Asembagus Situbondo 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapakan memiliki kontribusi/manfaat semisal 

sebagai upaya mengontrol kebenaran secara konkrit terhadaap ilmu-lmu 

pengetahuan, maupun sebagai upaya untuk mencari, mengembangkan dan 

menemukan ilmu pengetahuan baru. Subtansi aksiologis dalam penelitian ini 

memiliki nilai manfaat hasil penelitian untuk kepentingan kemanusian. 

Beberapa hal manfaat hasil penelitian dinarasikan sebagai berikut:  

1. Manfaat praktis  

a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan pertimbangan tentang 

Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di  

Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember Dan Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  Mojosari Asembagus 

Situbondo 
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b. Sebagai alternatif  baru dalam kepemimpinan kiai dalam 

mengembangkan budaya religius, sehingga  menjadi acuan para 

pengelola pesantren dan layak dikuti oleh pesantren- pesantren lainnya 

yang ada di Indonesia. 

2. Manfaat Teoritis   

a. Penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan dan mampu 

mempertbaiki berbagai konsep yang kaitannya dengan 

Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius Di  

Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember Dan Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  Mojosari Asembagus 

Situbondo  

b. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam kepemimpinan kiai dalam Mengembangkan 

Budaya Religius pondok pesantren, agar pesantren tidak kehilangan 

karakter  sebagai alternatif untuk memecahkan problem pendidikan 

Islam dalam menghadapi perubahan zaman saat ini. 

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah digunakan untuk menjelaskan berbagai istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan suatu prespektif 

pemahaman sebagai pijakan dalam memberikan pengertian judul Disertasi, 

sekaligus menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda yang akan 

mengakibatkan pada pengkaburan kepada para pembaca. 
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Adapun istilah-istilah yang dipentingkan untuk diberikan uraian 

penjelasan adalah sebagai berikut:  

1. Kepemimpinan Kiai 

Kepemimpinan Kiai disini sesungguhnya merupakan upaya-upaya 

yang dilakukan oleh seorang kiai dalam menggerakkan setiap individu 

dengan pendekatan semangat pelayanan, pengabdian sepenuh tenaga, 

kesabaran dan keikhlasan. Dalam kepemimpinan kiai menjadi sosok yang 

dipersonifikasi sebagai individu yang memiliki kedalaman dalam ilmu-

ilmu keagaaman, keteladanan, kharismatik, serta memiliki pengikut (santri 

dan masyarakat), di pesantren seorang kiai menjadi simbol utama. 

Kepengikutan disini ditunjukkan dengan kepemimpinan dengan usaha-

usaha untuk mewujudkan berbagai aspirasi dan kebutuhan para santri dan 

usulan dari berbagai umana’ ma’had (pengurus pesantren), dengan 

semangat keteladanan yang diberikan berorientasi pada kekuatan moral 

spiritual. 

2. Budaya Religius  

Budaya Religus sesuatu yang berkembang dan merupakan 

kebiasaan baik perilaku, sikap dan tindakan yang terjadi oleh sebab 

interaksi suatu kelompok tertentu yang berlangsung terus menerus dalam 

suatu ruang dan waktu dengan disertai nilai-nilai yang secara konsisten 

menjadi keyakinan dasar dalam hubungan manusia di dalam pesantren. 

Budaya yang berkembang di pesantren menjadi identitas nilai lokal yang 

terinternalisasi dalam setiap pribadi santri yang terkonsturksi sebagai 
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karakter dalam kehidupan di pondok pesantren dan di tengah-tengah 

masyarakat.  Budaya religius dibangun atas nilai-nilai spiritualitas agama 

serta juga dipengaruhi oleh kebudayaan lokal yang telah dibangun oleh 

pendiri pesantren kiai dengan proses panjangnya masa dan diakui 

keberadaannya.  

3. Kepemimpinan Kiai Dalam Mengembangkan Budaya Religius 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang kiai dalam 

mempengaruhi,  menggerakkan, memotivasi setiap individu di dalam 

pondok pesantren dengan pelayanan, pengabdian sepenuh tenaga, 

kesabaran dan keikhlasan untuk mencapai tujuan berama dengan menjaga 

komintmen, loyalitas dan dedikasia, integritas dalam mengembangkan 

budaya religius yang berkembang di pesantren dan menjadi identitas nilai 

lokal yang terinternalisasi pada setiap pribadi santri dan terkosntruksi 

sebagai karakter dalam kehidupan pesantren.  

F. Sitematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas sekaligus untuk 

mempermudah dalam pembahasan Disertasi ini, maka akan dikemukakan 

tentang pokok-pokok pikiran isi Disertasi ini, yang teridiri dari bagian awal, 

bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari bagian judul, 

pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Bagian utama terdiri dari 

beberapa bab,  
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Bab I Pendahuluan: akan menyajikan terkait konteks penelitian, fokus, 

tujuan, manfaatm definisi istilah dan sistematika penulisan.  

Bab II Kajian Teori: Bab ini mendeskripsikan tentang kajian teori 

konsep kepemimpinan kiai, otoritas dan kekuasaan kiai diantaranya dalam 

prespektif Otoritas dan Power: Yulk, Raven, K. Hoy & Miskel, dan kajian 

teori komunikasi prespektif Mark E. Hanson, James A. F. Stoner, dan  strategi 

kiai dengan pendekatan David Freed R, Jhon A Pearce dan Richard B, 

disamping itu mengkaji tentang budaya dan budaya religius di pondok 

pesantren  

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian digunakan untuk 

perencanaan dan pelaksanaan dalam proses penelitian yang diantaranya: 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, kehadiran peneliti, subyek penelitian, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan 

temuan penelitian (data), dan tahapan penelitian 

Bab IV Paparan Data: Bab ini mengurai tentang paparan data dan 

analisis data di dua situs Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember 

dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Asembagus Situbondo. 

Temuan-temuan penelitian sebagai temuan di dua lokasi tersebut.  

Bab V Pembahasan: Bab ini berisan tentang pembahasan detail sesuai 

dengan fokus penelitian. 1 Otoritas dan Power Kiai Dalam mengembangan 

Budaya Religius Di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember Dan 

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  Asembagus Situbondo. 2). 

Komunikasi Kiai dalam Mengembangan Budaya Religius Di  Pondok 
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Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember Dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah  Al-Azhar  Asembagus Situbondo. 3). Strategi Kiai dalam 

Mengembangan Budaya Religius Di  Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember Dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  Al-Azhar  

Asembagus Situbondo. 

Bab VI Penutup: bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian 

sekaligus saran-saran untuk dilakukan perbaikan penelitian. Dan yang terakhir 

adalah penyajian daftar pustaka atau daftar rujukan ilmiah yang melengkapi 

penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Sesungguhnya pembahasan atau penelitian tentang pesantren 

senantiasa mampu menghadirkan pembahasan yang selalu ada nilai-nilai 

kebaharuan, yang karenanya pesantren memiliki kekuatan magnet yang 

mampu menjadi daya tarik untuk dikaji, diteliti secara berkesinambungan. 

Karena diberbagai literasi disampaikan bahwa pesantren layak menjadi 

distinasi kajian keilmuan hal ini salah satunya karena kekhasanan model tata 

manajemen organisasi dan model pengelolaan kelembagaan serta adopsi 

kearifak kaum intlektual santri. Demikian pula dalam kajian kepemimpinan 

Kiai telah diulas dari berbagai prespektif untuk mengungkap berbagai 

fenomena-fenomena ilmiah yang ada dalam interaksi simbolik dalam ruang 

pondok pesantren. Dalam diserta ini peneliti membidik tentang Bagaimana 

Kepemimpinan Kiai  Dalam Mengembangkan Budaya Di  Pondok Pesantren 

Nurul Qornain Sukowono Jember Dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah  

Al-Azhar Mojosari Asembagus Situbondo. Dibagian ini peneliti akan 

menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai bentuk mempertegas 

posisi fokus penelitian, diantara penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:  

1. Zamakhsyari Dhofir dengan judul, tradisi pesantren: studi kasus 

pandangan kiai yang berlokasi di pondok pesantren tebuireng jombang 

dan pondok pesantren tegalsari salatiga  memberikan jawaban  bahwa 

dalam tradisi pesantren yaitu continuity and change atau 
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berkesinambungan di tengah-tengah perubahan. Dalam pandangannya 

pesantren harus mamu mengembangakan diri dimasa yang akan datang 

dengan tetap memperhatikan tradisi local dan menemukan formulasi baru 

yang lebih baik. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada pola 

kesinambungan dan perubahan-perubahan yang terjadi di pondok 

pesantren.1  

2. Ani Wahyu Rachmawatia, Donald C. Lantu, “Servant Leadership Theory 

Development & Measurement,Volume 115, 21 Februari 2014, hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa kepemimpinan melayani itu didorong 

adanya motivasi yang kuat untuk memberikan pelayanak kepada orang 

lain bukan berharap mendapatkan layanan dari orang lain, sehingga 

menjadi pemimpin tidak bertujuan untuk mendapatkan layanan dari a 

organisai. Kepemimpinan melayani disini didorong karena motivasi dari 

hati. 

3. Dirk van Dierendonck · Kathleen Patterson, “Practicing Servant 

Leadership Developments in Implementation 1” (Virginia Beach, VA, 

USA: School of Business and Leadership Regent University, 2018), hasil 

penelitianya menjelaskan, dalam servant leadership seorang pemimpin 

melayani dengan tanpa berharap pamrih dari orang lain dan terus 

melaukan treatment untuk memastikan timnya berhasil dan mencapai 

tujuan yang sudah ditentukan oleh sebab kesadaran yang tumbuh dari 

peribadi mereka. Semua ini tidak mungkin terlaksana, jika pemimpin tidak 

 
1 Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya mengenai 

Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2015), 15.  
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siap untuk menghadapi tim dan semua orang yang di dalam organisasi, 

tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga hubungannya antar manusia yang 

masing-masing membutuhkan kegembiraan, keunikan-keunnikan yang 

muncul di dalamnya. 

4.  Larry C. Spears, “Character and Sevant Leadership: ten Characterics of 

Effective, Caring Leaders, The Journal of Virtues & Leadership” (Vol. 1 

Iss. 1, 2010, 25-30.), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pola 

pengelolaan oraganisasi mengalami pergeseran yang awalnya dengan 

model kepemimpinan otokrasi dan hierarkis yang lebih tradisional menuju 

kepemimpinan  yang melayani yang merupakan cara untuk menjalin 

hubungan dengan orang lain. Dalam kepemimpinan ini mencoba untuk 

memberikan ruang kepada orang lain dalam pengambilan keputusan-

keputusan. 

5. Mardiyah, “Kepemimpinan Kiai Dalam Memlihara Budaya Organisai 

Studi Multi Kasus Pondok Pesantren Modern Gontor, Pondok Pesantren 

Lirboyo dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang” Disertasi UIN 

Malang, 2012.  

Dalam penelitian ini beberapa kesimpulan yang disampaikan bahwa 

bangunan budaya organisasi di tiga lokasi pondok pesantren tersebut 

antara lain: aspek kesejarahan yang kuat dan mengakar menjadi pondasi 

nilai dan perilaku budaya di pesantren. Kekhasan dalam tradisi ke ilmuan 

di tiga pesantren tersebut memiliki corak tersendiri.  Pesantren Lirboyo 

identik dengan kajian kitab klasik, Pesantren Gontor identik dengan 
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pengembangan kebahasaan sementara Pesantren Tebuireng identik dengan 

pengembangan  kajian al-Qur’an dan al-Hadist.  

6. Abd. Halim Soebahar, 2013 “Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi 

Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren” yang berlokasi di 

Pesantren Syaikhona Kholil, Pesantren at-Toriqi, Pesantren Banyuanyar, 

Pesantren Annuqoyyah dan Pesantren al-Amin. Hasil dari kajian 

penelitian ini terletak keluasan aspek tinjauan tradisi kepesantrenan, 

kepemimpinan kiai, serta aspek-aspek kompetensi dalam proses 

transformasi kepemimpinan yang meliputi charisma, keilmuan, 

personality, kemampuan menegelola dan ikhlas dalam menerima amanah.  

7. Mastuhu, “Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang 

Unsur dan Nilai Sistem Pesantren”: hasil penelitian ini memberikan 

penjelasan bahwa pola kepemimpinan kiai terdapat beberapa perbedaan: 

a). Kepemimpinan Pondok Pesantren Guluk-Guluk Sumenep Madura 

bersifat paternalistic-free rein leadership (laissez faire). b) Pondok 

Pesantren Sukorejo memiliki pola kepemimpinan adalah kharismatik, 

otoriter-paternalistik. c).  Pondok Pesantren Darussalam Blokagung 

Banyuwangi kepemimpinannya lebih kepada otoriter dan laissez faire. d). 

Pondok Pesantren Tebuireng Jombang memiliki pola kepemimpinan 

otokrasi-partisipatif. e). Pondok Pesantren Tuban Kepemimpinannya 
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memiliki pola otoriter, paternalistic dan birokratif. f). Pondok Pesantren 

Gontor, kepemimpinannya lebih kepada kharismatik dan rasional.2’ 

8. Abdul Karim, “Kepemimpinan dan Manajemen Kiai dalam Pendidikan: 

Studi Kasus pada Pesantren Bendekarep, Gedongan dan Buntet Cirebon, 

Disertasi 2018. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa  perilaku 

pemimpin di pesantren secara bersamaan dapat memfungsikan dua peran 

sekaligua antara kepemimpinan dan manajerial secara bersama-sama, baik 

dari aspek konsep maupun dalam pelaksanaannya karena terinspirasi 

adanya nila-nilai tradisi, kebudayaan. Kepemimpinan manajerial di 

pesantren diujudkan dengan spiritual-situasional, berpola kolegial-

informal, bergaya charisma-transformasional dn berperan secara fungsi – 

interpersonal.  

9. Hiroko Horikoshi “Pearan Sosial Kiai di Pedesaan Jawa Barat, 1987.  

Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa kiai tidak hanya memiliki 

peran makelar budaya yang cenderung pasif pada kelompok agama di 

jawa, namun juga ia memerankan diri sebagai agen perubahan tatanan 

social masyarakat pesantren dan luar pesantren.  

10.  Mahfudz Sidik, “Pergeseran Pola Kepemimpinan Kiai dalam 

Mengembangkan Lembaga Pondok Pesantren di Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Sykorejo Situbondo dan Pondok Pesantren Nurul 

Jadid Paiton Probolinggo” (Disertasi UIN Malang, 2016). Hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa fenomena kepemimpinan kiai 

 
2 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem 

Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 79 
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cenderung mengalami pergeseran mendasar ketika terjadi estafet 

kepemimpinan, walapun kemudian pada aspek pole kepemimpinannya 

memiliki kecenderungan kesamaan dalam menjaga tradisi lama. 

Disamping itu di dua lokasi penelitian tersebut ditemukan bahwa pola 

kepemimpinan kiai adalah individual berbasis yayasan, dengan menjaga 

dan mempertahankan keturunan (dzurriyah) – (leader is born).  

11.  Auval Marom, “Kepemimpinan Kiai dalam Mengimplementasikan Nilai-

Nilai Pendidikan Pesantren: Studi Multisitus di Pesantren Al-Anwar 

Sarang Rembang Jawa Tengah dan Pesantren Langitan Tuban Jawa 

Timur” (Disertasi UIN Malang, 2018).  Hasil penelitiannya menjelaskan 

bahwa konsep kepemimpinan kiai dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

pendidikan pesantren berdasarkan pada: keikhlasan, tawadhuk, zuhud, 

istiqomah, mahabbah, mengutamakan hablum minallah, muhasabah, dan 

hablum minan nas, uswatun hasanah, kesederhanaan.  

12. Machfudz, “Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Budaya 

Religius: Studi Pondok Pesantren Al-Qodiri, Pondok Pesantren Nurul 

Islam dan Pondok Pesantren As-Sunniyah Jember”, (Disertasi UIN 

Malang, 20014), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa: 1). nilai-nilai 

religius yang ada di pondok pesantren mencakup: nilai-nilai Robbaniyah, 

yang meliputi Iman, Islam, Ikhsan, Tasawwuf, Maqasidus Syari’ah, 2. 

Nilai Insyaniyah meluputi: Keadilan, quality, persamaan Gender, 3). Nilai 

kepesantrenan yang meliputi panca jiwa: keikhlasan, kesederhanaan, 

kemandirian, Ukhuwah dan demokrasi.  
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No 
Nama, Judul, 

Tahun 
Hasil Penelitian 

Persa-

maan 

Perbe-

daaan 
Orsinilitas 

1.  Penelitian 

yang 

dibukukan: 

Zamakhsyari 

Dhofir, judul 

Tradisi 

Pesantren,   

 

1. tradisi 

pesantren 

dipandang 

sebagai 

kesinambungan 

ditengah 

perubahan 

2. pesantren harus 

dibangun dengan 

mempertahankan 

tradisi lama serta 

menyembangkan 

dengan tradisi-

tradisi baru yang 

lebih baik, 

sebagai pengganti 

elemen-elemen 

lama. 

3. mengambarkan 

pola-pola 

perubahan 

pesnatren 

Kepemim

pinan kiai 

dan tradisi 

pesantren  

 

Aspek 

pendekata

n 

kepemimp

inan kiai  

 

Aspek 

kajian 

kepemimpin

an kiai 

2.  Jurnal: Ani 

Wahyu 

Rachmawatia, 

Donald C. 

Lantu,  Judul: 

“Servant 

Leadership 

Theory 

Development 

& 

Measurement,

Volume 115, 

21 Februari 

2014 

1. untuk menjadi 

pemimpin harus 

didorong dengan 

adanya motivasi 

yang baik . 

2. dalam 

memimpin 

mengutamankan 

melayani dari 

pada dilayani. 

 

Memb-

ahas 

pengemba

ngan 

model  

Kepemim

pinan 

dengan 

menawark

an model 

kepemimp

inan 

melayani  

 

Subjek, 

Objek, dan 

Kajian 

semuanya 

berbeda 

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

yang 

kajiannya 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 

3.  Dirk van 

Dierendonck · 

Kathleen 

Patterson, 

“Practicing 

Servant 

1 mengambarkan 

tentang pemimpin 

tanpa pamrih 

2. Model atau 

treatment dalam 

mencapai tujuan  

Kepemim

pinan 

melayani 

 

Objek dan 

kajian 

semuanya 

berbeda, 

penelitian 

ini tentang 

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

yang 

kajiannya 
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Leadership 

Developments 

in 

Implementatio

n 1” (Virginia 

Beach, VA, 

USA: School 

of Business 

and Leadership 

Regent 

University, 

2018), 

3. membangun 

nuasan hati 

gembira dan 

nuansa keunikan 

yang dimnculkan 

oleh bawahan  

kepemimp

inan kiai 

dan 

budaya 

pesantren 

 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 

4.  Larry C. 

Spears, 

“Character 

and Sevant 

Leadership: 

ten 

Characterics 

of Effective, 

Caring 

Leaders, The 

Journal of 

Virtues & 

Leadership” 

(Vol. 1 Iss. 1, 

2010, 25-30.) 

1. menjelaskan 

kepemimpinan 

dan pola 

pengelolaan 

oraganisasi  

2. mengambarkan 

model 

kepemimpinan 

otokrasi dan 

hierarkis  

3. model –model 

pengambilan 

keputusan  

Kepemim

pinan 

melayani 

 

Objek dan 

kajian 

semuanya 

berbeda, 

penelitian 

ini tentang 

kepemimp

inan kiai 

dan 

budaya 

pesantren 

 

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

yang 

kajiannya 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 

5.  Mardiyah, 

“Kepemimpina

n Kiai Dalam 

Memlihara 

Budaya 

Organisai 

Studi Multi 

Kasus Pondok 

Pesantren 

Modern 

Gontor, 

Pondok 

Pesantren 

Lirboyo dan 

Pondok 

Pesantren 

Tebuireng 

Jombang” 

Disertasi UIN 

1. Budaya 

pesantren 

dibangun atas 

dasar sejarah, 

nilai dan karakter 

keilmuan   

2. kepemimpinan 

yang efektif yakni 

kepemimpinan 

yang mampu 

memelihara, 

menjaga tradisi-

tradisi yang 

berkembang di 

pesantren  

 

Kepemim

pinan kiai 

dan 

budaya 

pesantren 

Pada 

Objek 

Kajiannya, 

tentang 

kepemimp

inan Kiai 

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

yang 

kajiannya 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 
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Malang, 2012.  

 

6.  Abd. Halim 

Soebahar, 

2013 

“Modernisasi 

Pesantren: 

Studi 

Transformasi 

Kepemimpinan 

Kiai dan 

Sistem 

Pendidikan 

Pesantren” 

Hasilnya 

menggambarkan 

tentang 

kompetensi yang 

perlu dimiliki 

dalam 

transformasi 

kepemimpinan 

Kiai, kemampuan 

yang harus 

dimiliki kiai 

seperti halnya, 

kualitas, 

charisma, 

kepribadian, 

keikhlasan dll 

Membahas

a tentang 

kepemimp

inan kiai 

di 

pesantren  

Subyek 

dan Objek 

penelitian 

berbeda 

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

yang 

kajiannya 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 

7.  Mastuhu, 

“Dinamika 

Sistem 

Pendidikan 

Pesantren: 

Suatu Kajian 

Tentang Unsur 

dan Nilai 

Sistem 

Pesantren”: 

Penelitiannya 

menyimpulkan 

bahwa pola 

kepemimpinan itu 

dibedakan 

menjadi.  

1. Model  

kepemimpinan 

Pondok Pesantren 

guluk-guluk 

seumenep, 

memiliki sifat 

paternalistic- free 

rein leadership 

(laissez faire)  

2. Sementara 

Pondok Pesantren 

Sukorejo, model 

kemepimpinanny

a yakni 

kharismatik-

otoriter-

paternalistik 

3. sementara 

Pondok Pesantren 

Blokagung 

Tegalsari Bwi 

pola 

Mengka-ji 

Kepe-

mimpi-nan 

Kiai 

Pada 

aspek 

kepemimp

inan  

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

yang 

kajiannya 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 46 

kepemimpinanny

a adalah 

paternalisti – 

otoriter-laissez 

faire 

4. Pondok 

Pesantren 

Tebuireng 

Jombang pola 

kepemimpinanny

a adalah otokrasi-

partisipatif  

5. Pondok 

Pesantren Paciran 

Tuban ndok 

Pesantren Paciran 

Tuban pola 

kepemimpinanny

a adalah otoriter-

paternalistik dan 

birokratif  

6. Pondok 

Pesantren Gontor 

Ponorogo pola 

kepemimpinanny

a adalah 

kharismatik 

rasional 

8.  Abdul Karim, 

“kepemimpina

n Kiai dan 

Manajemen 

Kiai dalam 

Pendidikan: 

studi kasus di 

pesantren 

Bendekarep 

Gedongan dan 

Buntet 

Cirebon, 

Disertasi 2018. 

1.  kiai sebagai 

tokoh sentral 

pemimpin dan 

manajer 

2. kiai berperan 

sebagai manajer 

dalam proses 

pengendalian 

pesantren 

3. kepemimpinan 

kiai lebih 

menonjul pada 

aspek 

spiritualitas. 

Fokus 

pada 

kepemimp

inan kiai  

 

Aspek 

pendekata

n 

kepemimp

inan kiai 

dan objek 

memiliki 

keberbeda

an  

 

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

yang 

kajiannya 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 

9.  Hiroko 

Horikoshi 

“Pearan 

Sosial Kiai di 

1. kiai memili 

peran dalam 

perubahan social  

2. kiai sebagai 

Kajian 

kepemimp

inan kiai  

Aspek 

pendekata

n 

kepemimp

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 
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Pedesaan 

Jawa Barat, 

1987 

pelopor 

perubahan social  

inan kiai 

dan objek 

memiliki 

keberbeda

an  

 

yang 

kajiannya 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 

10.  Mahfudz 

Sidik, 

“Pergeseran 

Pola 

Kepemimpinan 

Kiai dalam 

Mengembangk

an Lembaga 

Pondok 

Pesantren di 

Pondok 

Pesantren 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Sykorejo 

Situbondo dan 

Pondok 

Pesantren 

Nurul Jadid 

Paiton 

Probolinggo” 

(Disertasi UIN 

Malang, 2016). 

1. kepemimpinan 

berbasis 

individual dan 

yayasan dengan 

mempertahankan 

keturunan,  

dzurriyah keader 

is born 

2. ada pergeseran 

pada aspek 

kepemimpinan 

dalam 

mengembangkan 

pesantren 

3.kepemimpinan 

terbuka dengen 

ditandai 

diterimanya nilai 

perubahan 

Kajiannya 

kepemimp

inan kiai 

di 

pesantren  

Aspek 

pendekata

n 

kepemimp

inan dan 

obyek  

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

yang 

kajiannya 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 

11.  Auval Marom, 

“Kepemimpina

n Kiai dalam 

Mengimplemen

tasikan Nilai-

Nilai 

Pendidikan 

Pesantren: 

Studi 

Multisitus di 

Pesantren Al-

Anwar Sarang 

Rembang Jawa 

Tengah dan 

Pesantren 

Langitan 

1. Hasil 

penelitiannya 

menjelaskan 

bahwa konsep 

kepemimpinan 

kiai dalam 

mengimplementas

ikan nilai-nilai 

pendidikan 

pesantren 

berdasarkan pada: 

keikhlasan, 

tawadhuk, zuhud, 

istiqomah, 

mahabbah, 

mengutamakan 

Kajian 

Konsep 

Kepemim

pinan Kiai  

Aspek 

variable 

berkaitan 

dg 

kebudayaa

n  

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

yang 

kajiannya 

tentang 

power dan 

otoritas 

serta pola 

komunikasi 
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Tuban Jawa 

Timur” 

(Disertasi UIN 

Malang, 2018).    

 

hablum minallah, 

muhasabah, dan 

hablum minan 

nas, uswatun 

hasanah, 

kesederhanaan 

12.  Machfudz, 

“Kepemimpina

n Kiai dalam 

mengembanga

kan Budaya 

Religius (Studi 

Pondok 

Pesantren Al-

Qodiri, 

Pondok 

Pesantren 

Nurul Islam 

dan Pondok 

Pesantren As-

Sunniyah 

Jember)”,  

(Disertasi UIN 

Maulana Malik 

Ibrahim 2014) 

Hasil 

penelitiannya 

budaya pesantren  

Diantranya: nilai 

budaya religius, 

nilai Robbaniyah, 

Nilai Insaniyah, 

Nilai 

kepesantrenan 

 

Kajian 

Kepemim

pinan dan 

Budaya 

Aspek 

Model 

Kepemim

pinannya  

Objek 

Kajiannya 

tentang 

Budaya, 

 

B. Kajian Teori Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan  

Kepemimpinan (leadership) berdasar dari kata leader yang 

memiliki makna pemimpin atau to lead. Leadership menjadi kajian 

tersendiri dalam pembahasan ilmu-ilmu manajemen. Beberapa prespektif 

teori memberikan suatu pengertian sesunguhnya kepemimpinan merupakan 

suatu aktifitas proses yang disengaja yang dilakukan seseorang untuk 

memberikan pengaruhnya kepada orang lain sebagai upaya memberikan 
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bimbingan, menyusun sistem organisasi, dan adanya fasilitasi kesamaan 

kegiatan di dalam suatu komunitas.3 

Sesungguhnya kepemimpinan adalah manifestasi dari kompetensi 

individu dalam menguatkan individu lainnya agar mereka dengan suka rela 

dan bersedia mengerjakan kehendak atau gagasannya. Karenanya Robin 

and Jugge memaknai kepemimpinan sebagai suatu kecakapan dalam 

memberikan pengaruh pada komunitas untuk ketercapaian cita-cita 

kelembagaan.4 

Kepemimpinan dalam kajian ilmu manajemen memberikan makna 

suatu proses yang memiliki keterhubungan dengan orang lain untuk 

memberikan pengaruh dan memberikan sarana sebagai aktifitas kerja sama 

di dalam kelompok.5 Pemimpin merupakan individu dengan kemampuan-

kemampuan khusus yang dimiliki dengan tanpa adanya proses 

pengangkatan resmi dan dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

individu lain yang di pimpin, untuk melaksanakan kegitan-kegiatan secara 

bersama-sama yang tararah pada suatu pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan. Dalam hal lebih spesifik kepemimpinan dibuthkan dalam 

keadaan yang lebih khusus, karena dalam melaksanakan aktivitas yang 

khusus dibutuhkan pula tujuan dan pelatan yang khusus. Pemimpin dengan 

segala ciri dan karakteristiknya merupakan fungsi dari keafaan yang 

khusus tersebut. Karena pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dan 

 
3 Mardiyah, Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi (Malang, Aditya Media 

Publishing, 2015), 37. 
4 Stephen P. Robin and Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi (salemba: Jakara,), 249 
5 Mardiyah, Kepemimpinan Kiai, 37-38. 
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dapat diterima dengan baik oleh kelompoknya serta memiliki kecocokan 

dengan situasi dan masanya.6 

Terry menjelaskan kepemimpinan sebagai suatu hubungan antara 

orang sebagai pemimpin dalam memberikan pengaruh kepada orang lain 

untuk melakukan kerja bersama dengan sukarela dalam melaksanakan 

tugas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan yang dicita-citakan 

pemimpin.7  

Gery Yukl mendefinisikan “Leadership is  the  process of 

influencing others to  understand and agree about what needs to  be done 

and  how to do it,  and the  procces of facilitating  individual and collective 

eforts to accomplish shared objectives”. Kepemimpinan merupakan cara 

untuk mempengaruhi seseorang agar memiliki pemahaman yang sama 

serta dapat menyetujui sesuatu yang dibutuhkan dan mengerjakan tugas 

dan berikut tentang cara melaksanakan tugas, serta melakukan proses 

dalam memberikan sarana untuk mencapai tujuan.8 Menurut Ken 

Blanchard kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi aktivitas orang atau 

komunitas lain untuk mencapai sasaran dalam waktu dan situasi tertenu.9 

 Gibson menjelasakan kepemimpinan merupakan usaha-usaha yang 

dilakukan dengan menggunakan gaya tertentu sehingga dapat 

 
6 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal itu (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 56. 
7 Georgeo R. Terry, Asas-Asas Manajemen, terj. Winardi (Bandung: Alumni, 1986), 343 
8 Gary Yulk, Leadership in organizations, Sixth Edition (Delhi: Dorling Kindersley, 2009),  9 
9 Ken Blanchard, Manajemen Perilaku Organisasi, 100 
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mempengaruhi orang lain dan tidak memaksa namun dengan memberikan 

motivasi untuk mencapai tujuan.10 

Setephen Robbins memberikan pandangan bahwa kepemimpinan 

merupakan suatu kemampuan untuk dapat mempengaruhi suatu kelompok 

dalam rangka mencapai visi dan tujuan yang telah diputuskan. 11 Peter G. 

Northouse menyatakan dari berbagai konsep kepemimpinan, setidaknya 

terdapat beberapa komponen sebagai identifikasi fenomina kepemimpinan 

antara lain adalah: a). kepemimpinan sebagai sebuah proses, b). memiliki 

pengaruh, c). Terjadi dalam suatu komunitas/kelompok, d).  Dalam 

kepemimpinan tentu ada tujuan yang sama dengan dasar pada komponen 

ini. Menurut Peter G. Northouse kepemimpinan sebagai suatu proses 

individu mempengaruhi individu atau kelompok demi mencapai suatu 

tujuan bersama.12 Stogdill mengemukakan bawah jumlah definisi tentang 

kepemimpinan hampir sama jumlahnya dengan seseornag yang telah 

mendefinisikan konsep tersebut.13 

Richard L. Hughes, Robert C, Ginnett dan Gordon J. Corphy 

Memberikan penjelasan bahwa kepemimpina itu merupakan suatu sains 

dan seni, maksud suatu sains kepemimpinan adalah suatu bidang keilmuan 

yang mempengaruhi suatu mekanisme dalam kerangka ilmu pengetahuan 

 
10 Gibson, James L. John M. Ivancevich dan James H. Donnelly Jr, Organisasi, Perilaku, Struktur, 

Proses, Terj. Nunu Adiarni (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996),4.  
11 Stephen  Robbins, Organizational Behaviour , 249 
12 Peter G. Northouse, Kepemimpinan Teori dan Praktik, Penerjemah Ati Cahyani, (Jakarta: PT 

Indeks Permata Puri Media), 5 
13 Ralp Stogdill, Handbook of Leadership: A survey of The Literature (New York: Free Press, 

1974), 259. Lihat pula Wayne K Hoy dan Cecil G. Miskel, Education Administration: Theory, 

Recearch and Practice, Second Edition (New York: Random House, 1982), 220.  
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yang memiliki unsur obyek, metode, yakni kepemimpinan dapat 

diimplementasikan pada praktik kemepimpinan dalam suatu sismtem 

sosial. Seseorang boleh jadi memiliki penguasaan yang baik tentang ilmu 

kepemimpinan namun belum dapat dipastikan dia bisa menjadi pemimpin 

yang baik. Karena ternyata banyak pemimpin yang sukses namun ia tak 

pernah mempelajari hirarki ilmu kepemimpinan.14 

Namun demikian Robbins memberikan ciri-ciri minimal yang 

harus dimiliki oleh pemimpin, yakni15:  

a. Sosial Perseption meupakan kemampuan untuk mencermati dan 

memahami berbagai anatomi perilaku dan kebutuhan bawahan di 

dalam suatu komunitas.  

b. Memiliki keahlian berfikir abstrak yaitu pemimpin diharuskan 

memiliki kecakapan yang mumpuni  dalam berpikir secara abstrak.  

c. Keseimbangan emosional memberikan makna bahwa pemimpin 

memiliki alam perasaan yang seimbang dan memiliki kematangan 

emosi. 

Koontz,16 untuk mengenali ciri seorang pemimpin, maka dapat 

dilihat dari tugas-tugas yang memfokuskan pada beberapa hal:  

a. drive, adalah pemimpin harus bisa membangun inisiatif, memiliki 

kekuatan untuk melakukan capaian,  

 
14 Wirawan, Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian 

(Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2014), 8. 
15 Robbins, S.P., Perilaku Organisasi; Konsep, Kontroversi, Aplikasi (Jakarta: Prenhallindo, 

1996),  
16 Harold Koontz, Cyril O’Donnell, Heinz Weihrich, Management (New York: Mc Grow-

Hill;1984),509. 
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b. motivation, adalah memiliki keinginan besar untuk untuk memimpin 

dan dapat memberikan pengaruh pada orang lain dalam upaya 

mensupport visi yang telah ditetapkan. 

c. Integrity, adalah  pemimpin harus dapat dipercaya dalam ucapan dan 

tindakan dan memiliki konsistensi dalam tindakan-tindakan, metode, 

nilai, prinsip-prinsip kejujuran dan berkarakter.  

d. Self confident, adalah pemimpin harus percaya diri dan tegas dalam 

menentukan pilihan-pilihan.  

e. Intellegency, adalah pemimpin mampu mengetahui berbagai hal 

dengan kekuatan informasi yang terhimpun dengan baik.  

f. Knowledge, adalah pemimpin memiliki pengetahuan yang mumpuni 

pada organisasi dan berbagai pengetahuan tentang visi dan misi 

organisasi yang dipimpin. 

Dalam prespektif lain, James P. Spillane mengungkapkan 

sesungguhnya pemimpin sebagai agen yang akan melakukan perubahan 

yang mampu mempengaruhi orang lain melalui kegiatan-kegiatan yang 

sudah direncanakan, bukan sebaliknya orang lain yang justeru 

mempengaruhinya.17 Prespektif ini sesungguhnya menyatakan bahwa 

upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya terfokus pada mempengaruhi dan 

memfalitasi pekerjaan organisasi pada waktu itu, namun juga untuk 

memastikan kesiapan anggota dalam menghadapi tantangan dalam 

dimensi waktu yang berbeda.  

 
17 Spillane, James P, Distributed Leadership (San Francisco: Joyyes Bass, 2006), 10 
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2. Fungsi Kepemimpinan  

Dalam penjelasan tentang fungsi-fungsi kepemimpinan yang 

merupakan pembahasan dalam tata laksana sistem organisasi berhubungan 

dengan bagaimana pemimpin bisa memposisikan dirinya sebagai pimpinan 

yang memiliki kemampuan untuk memobilasasi, berkomunikasi dan 

kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk 

didalamnya mengevaluasi setiap laju organisasi dalam mencapai suatu 

tujuan yang telah disepakati bersama. Fungsi lainnya adalah seorang 

pemimpin memiliki kemampuan dalam memutuskan suatu kebijakan 

(decision). Neil Thomas menjelaskan bahwa pengambilan dalam 

keputusan diarahkan sebagai upaya untuk mencapai tarjet/tujuan. 

Sehingga kepemimpinan sesungguhnya memiliki fungsi yang berkaitan 

dengan beberapa pertanyaan bagaimana, apa, mengapa, kapan dan dimana 

suatu aksi dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan agar dapat 

diselesaikan dengan berbagai anternatif pemecahan masalahnya. Disinilah 

kemudian pentingnya pengambilan keputusan yang mampu melakukan 

mengalihkan pikiran menjadi suatu kerja nyata,  hal ini menjelasakan 

bahwa sesungguhnya adanya perubahan membutuhkan suatu keberanian 

dalam mengambil keputusan dengan berlatar ketidak pastian dan resiko.18  

Disamping itu, fungsi lain dalam kepemimpinan yakni sebagai 

pemandu, pemberian bimbingan dan membangun dengan memberi 

motivasi, serta mengarahkan, dan menjalin kemitraan melalui pola 

 
18 Neil Thomas, The Adair Handbook of Management and Leadership (London: Thorogood Ltd, 

2004), 42.  
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komunikasi yang baik, serta memberikan pengawasan dengan 

mengarahkan bawahan tujuan yang diinginkan sesuai dengan target-target 

dan dan perencanaan. Dengan harapan tim dapat bekerja dengan efektif, 

oleh karena itu menjadi suatu keharusan pemimpin mengerjakan fungsi 

sentral, yang antara lain; 1). Fungsi-fungsi yang memiliki keterkaitan 

dengan peran dalam mencarikan solusi terhadap permasalahan yang uncul, 

semisal berkaitan dengan pemberian saran, pemikiran, informasi. 2). 

Fungsi menjaga dan memelihara kelompok/sosial yakni hal-hal yang 

berhubungan dengan aktivitas yang dapat memberikan bantuan pada 

kelompok adar dapat berjalan dengan baik dan lancar, semisal kesepakatan 

dengan kelompok lain, menengahi juka ada perbedaan kelompok dan lains 

sebagainya.19  

3. Teori Kepemimpinan 

Berbagai prespekti dikemukakan untuk mendefinisikan 

kepemimpinan, karenanya teori-teori kepemimpinan memiliki ragam 

prespektif yang disampaikan. Dalam kajian yang masyhur  terori 

kepemimpinan setidaknya ada empat prespektif pendekatan, yang antara 

lain: 1). pengaruh kekuasaan, 2). bakat, 3). perilaku, 4). situasi: 

a. Teori Pengaruh Kekuasaan :  

Kelman sebagaimana dikutip oleh Yulk menyampaikan tiga 

jenis dalam memengaruhi orang lain, yakni kepatuhan pada instrumen 

 
19 Usman Efendi, Asas Manajemen (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), 188-189. 
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atau instrumental comliance, internalisasi/internalization, dan 

melakukan identifikasi personal/personal identification.20  

b. Teori perilaku kepemimpinan/ behavioral theories of leadership 

Dalam teori ini sesungguhnya memiliki fokus pada tindakan 

yang dikerjakan oleh pemimpin dari pada hanya mementingkan pada 

identitas atribut yang melekan pada diri seorang pemimpin. Yang 

menjadi pondasi pemikiran teori ini adalah kepemimpinan 

menggambarkan akan perilaku seseorang disaat melakukan berbagai 

aktivitas arahan pada komunitasnya menuju ke pencapaian tujuan.21 

Dalam teori ini mengusulkan adanya perilaku spesifik yang 

mendiferensiasikan apakah benar-benar pemimpin atau bukan seorang 

pemimpin. Teori ini merupakan produk penjabaran dari hasil 

penelitian oleh Ohio State Universty dan University of Michigan yang 

dilakukan pada medio 1940. Penelitian ini berupaya untuk melakukan 

identifikasi pada dimensi yang independen dari perilaku yang 

ditunjukkan pemimpin. Dari hasil studi ini mengkhususkan pada dua 

hal dari perrilaku pemimpinan, pertama: sebagai orang yang 

memprakarsai struktur (initiating structure), kedua: keramahan 

(concideration).22 

1) Intiating structure adalah melihat pada aspek sejauh mana 

pemimpin dapat mengambil keputusan dalam menyusun berbagai 

 
20 Gery Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi, (Jakarta: Indeks-penerbit-com, 2015), 176 
21 M. Sobry Sutikno, Pemimpin dan Kepemimpinan (Lombok: Holistica Lombok, 2014), 26. 
22 Sthepen P. Robins, Timothy A. Jugde, Organizational Behavior, 16th. Ed (Jakarta: Salemba 

Empat), 249. 
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peran yang berhubungan dengan dirinya dan berbagai peran yang 

harus dikerjakan oleh bawahannya sebagai upaya mencapai tujuan. 

Di struktur ini tercantum juga mengenai perilaku yang mengatur 

tentang mekanisme pekerjaan dan pola hubungan kerja dan tujuan. 

2) Concideration adalah dijelaskan sebagai suatu posisi dimana 

pemimpin memiliki mekanisme hubungan pekerjaan yang ditandai 

dengan adanya saling percaya, dan saling menghormati atas ide-ide 

anak buah, dan kepekaan akan rasa hormat kepada perasaan-

perasaan mereka.23 

c. Teori Sifat (trait theories leadership) 

Teori sifat pemimpin muncul pada era 1930an – 1940an dan 

memiliki asumsi sesungguhnya siapapun berhak menjadi pemimpin 

jika telah memiliki sifat-sifat dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menjalankan kepemimpinan. Sifat dan keterampilan tersebut muncul 

sejak dilahirkan ada pula melalui proses penempaan lingkungan 

semisal proses pendidikan dan pengalaman. Dalam teori ini sifat-sifat 

tersebut merupakan hasil identifikasi dan seseorang yang memilikiciri-

ciri tersebut dapat menduduki posisi kepemimpinan.24 

Dalam teori ini  yang mempertimbangkan kualitas dan tipelogi 

yang membedakan atara pemimpin dan yang bukan pemimpin. Proses 

identifikasi pribadi menjadi pengaruh utama yang hal ini disebabkan 

oleh keinginan pengikut untuk meniru kepemimpinannya. Karena 

 
23 Deddy Mulyadi, Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan (Bandung, Alfabeta, 2018), 

145. 
24 Wirawan, Kepemimpinan: Teori, Psikologi, 112.  
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pemimpin kharismatik memancatkan aura positif yang kuat, 

disebabkan keluasan keilmuan, karakter kuat dalam sikap pendirian, 

keyakinan diri yang kemudian menjadikan bawahan sangat 

mengidolakan pemimpinnya dan bahkan ingin seperti diri dirinya.25 

Teori ini ditunjukkan dengan pendekatan sifat dimana pemimpin 

terseleksi secara fisik, mental serta social dan psikologisnya.26  

Teori Sifat Secara intelegensi dan kemampuan diungkapkan 

dengan sifat-sifat personal, yakni adaptability (kemampuan 

beradaptasi), aggressiviness (gerak cepat), self confidence (percaya 

diri), sifat yang memiliki keterkaitan dengan tugas, semisal terfokus 

pada pencapaian, semangat, inisiatif, memiliki sifat karakteristik 

sosial, seperti halnya bersedia bekerjasama/kooperatif, kemampuan 

berhubungan dengan orang lain/interpersonal skill, serta kemampuan 

dalam mengelola admistrasi.27 

d. Teori Situasi (situational leadership theories):  

Teori situsional menjelaskan bahwa pembawaan yang wajib 

ada pada diri seorang pemimpin berbeda-beda, sangat bergantung dan 

berhubungan dengan situasi yang sedang dihadapi. Dalam teori 

situasional dari Hersey dan Blanchard memiliki fokus pada adanya 

karakteristi kematangan 

 
25 Sthepen P. Robins, Timothy A. Jugde, Organizational Behavior, 249. 
26 James A. F Stoner. Erward Freeaman, Management New (Jersey: Prentice-Hall International  

Icn, 1992), 335. 
27 Harold Koontz, Cyril O’Donnell, Heinz Weihrich, Management (New York: Mc. Grow-Hill, 

1984), 508. 
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Bawahan sebagai kunci utama pada situasi yang akan 

menentukan pada keefektifan perilaku seorang pemimpin. Pendapat 

mereka, keberadaan bawaah sesungguhnya memiliki ringkat kesiapan 

dan kematang yang berbeda, hal inilah yang kemudian mengharuskan 

pemimpin untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai gaya 

kepemimpinannya, dengan harapan dapat bersesuaian dengan kesiapan 

dan kematangan pada diri bawahan.28 Teori  ini menitik beratkan pada 

kondisi pengikutnya. Terdapat empat variable dalam teori 

kepemimpinan ini yang diantaranya:  pemimpin, partisan/pengikut, 

organisasi dan pengaruh sosial, politik dan ekonomi.29 

Dalam teori situasi dalam model Fiedler dianggap lebih 

komprehensip, karena teori ini menyatakan bahwa pemimpin efektif 

itu ketika ia mampu melakukan proses identifikasi dalam gaya-gaya 

kepemimpinan yang kemudian disesuaikan dengan kondisi serta 

memahami situasi lainnya semisl memahami sifat-sifat bawahan.30 

4. Gaya Kepemimpinan  

Kepemimpinan sebagai seni tentu memiliki keindahan dalam 

prespektif bagi seseorang yang mempraktikkannya kedalam gaya  

kepemimpinan yang mengacu pada tindakan perilaku yang memiliki 

karakteristik pemimpin saat melakukan motivasi, pengarahan, bimbingan 

dalam mengelola suatu komunitas. Dengan gaya tersebut seorang 

 
28 M. Sobry Sutikno, Pemimpin dan Kepemimpinan, 27. 
29 Goorgoe R. Terry, Asas-Asas Manajemen, Terj. Winardi (Bandung: Alumni, 1986), 352. 
30 Stepen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi, 249. 
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pemimpin bisa memberikan inspirasi pada suatu gerakan perubahan social 

dengan tampilan motivasi yang mendorong kreasi dan inovasi bagi yang 

laiinya.  

Harold W. Boles dan James A. Davenport (1983) menggunakan 

sebutan gaya pemimpin bukan gaya kepemimpinan. Argumentasi mereka 

pemimpinlah yang sesungguhnya menunjukkan gaya bukan pada aspek 

proses kepemimpinan. Dalam istilah lain yang dipergunakan peneliti yakni 

perilaku kepemimpinan atau leadership behavior. Disaat memimpin para 

pengikutnya, seorang pemimpin menggunakan perilaku yang berbeda 

diantara satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. 31 

Hersey Blanchard32 memberikan empat kalsifikasi pada gaya 

kepemimpinan (leadership style):  

a. Participating: mendorong pengikut untuk menjalankan pola 

komunikasi dua arah, memberikan fasilitasi pada anggota untuk 

menggambil suatu keputusan. Gaya ini sesungguhnya bai digunakan 

pada bawahan dengan tingkat kesiapan yang sangat tinggi dan 

memiliki kemampuan dan kemauan yang baik.  

b. Selling: mejelaskan arah dan tugas dengan persuasive hal ini memiliki 

maksud untuk memberikan semangat motivasi dan memastikan bahwa 

gaya ini digunakan pada pengukut dengan tingkat kesiapan yang 

terbaik,  

 
31  Wirawan, Kepemimpinan: Teori, Psikologi, 351. 
32 Schemerhon Jr, Management for Productivity (New York: John Wiley and Sons, 1996), 420 
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c. Telling: gaya ini ditujukan untuk memberikan dampingan kepada 

bawahan dengan, mengawasi, mengarahkan, memandu dan 

mengontrol secara seksama. Oleh karena disebabkan oleh kesiapan 

individu yang rendah. 

d. Delegating: Memungkin mendelegasikan tanggung jawab kepada tim 

untuk mengambil keputusan-keputusan. Mekanisme ini lebih tepat 

digunakan pada bawhan yang sudah memiliki kesiapan dalam 

menyelesaikan berbagai tugas khusus dimana pemimpin 

memposisikan diri berupa memberikan perhatian dan motivasi 

maksimal dan selalu memberikan kepercayaan dengan menyerahkan 

berbagai keputusan dan tanggung jawab kepada anggota. Hersey dan 

Blanchard menjelaskan bahwa pada kepemimpinan situasional 

berkaitan dengan kesiapan kematangan anggota dan gaya 

kepemimpinan yang bersesuaian dengan kemungkinan khusus dalam 

upaya memenuhi kebutuhan dan tujuan.33  

Dalam memainkan gaya kepemimpinan situasional mendasarkan 

konsepnya pada kematangan/maturity. Maturity dijelaskan sebagai 

suatu yang berkaitan dengan kemampuan dan kemauan/ability and 

willingness seseorang yang memiliki suatu tanggung jawab untuk 

menentukan perilakunya sendiri. Pada hakikatnya kepemimpinan 

situasional mengilustrasikan bahwa efektifitas suatu kepemimpinan itu 

terletak pada situasi yang menyertai, hal demikian yang 

 
33 Paul Hersey & Kenneth H. Blancard, Management of Organizational Behavior: Utilizing 

Humam Resources New Jersey: Prentice HallInc, 1982),  296. 
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menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berbanding lurus 

dengan suatu keadaan yang berbeda. Dalam maturity Hersey dan 

Blanchard ini diuraikan bedasar pada perilaku berikut ini: 

1) Perilaku tugas, adalah waktu dimana seorang pemimpin mampu 

menyediakan waktu untuk memberikan arahan dengan 

menginformasikan kepada anggota tentang apa, kapan dan dimana 

dan juga bagaimana cara dalam mengerjakan sesuatu. 

2) Perilaku hubungan yakni seperti apa seorang pemimpin mampu 

melakukan interaksi dua arah dengan bawahan, serta memberikan 

dukungan psikologis dan memudahkan suatu perilaku. Situasi ini 

berhubungan dengan level kematangan dan termasuk juga pada 

keanekarangamn perilaku tugas (directive) dan adanya perilaku 

dungan (supportive) yang sesuai.  

Gaya kempemimpinan sesungguhnya merupakan perilaku 

pemimpin sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi orang lalin sesuai 

yang ia inginkan. Gaya ini memiliki peranan sebagai kekuatan yang 

meberikan dorongan, motivasi dan mengoordinasikan sumberdaya dalam 

upaya pencapaian tujuan yang telah menjadi ketetapan.  

Untuk  mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik tentang 

kepemimpinan kiai, penulis akan menguraikan tentang suatu gaya dalam 

kepemimpina yang cocok untuk digunanakan oleh seorang pemimpin 

(kiai) di pondok pesantren. Dalam prespektif apapun keberadaan pondok 

pesantren tidak dapat dipisahkan dari keteladanan-keteladan dan peran 
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seorang kiai  sebagai leader¸dalam aspek tugas dan fungsi kiai tidak hanya 

sekedar memberikan bimbingan berupa pengajian kepada santri, 

menyusun  kurikulum, namun lebih dari itu kiai sebagai sosok yang 

menata kehidupan umat yang sekaligus sebagai pemimpin bagi 

masyarakat.34  

Gaya kepemimpinan yang digunakan kiai di pesantren tentu 

memiliki keperbedaan diantara yang lainnya, hal ini menjadi suatu data 

dalam suatu kepemimpinan kiai dipengaruhi oleh sosial kebudayaan 

dimana ia menempa diri. Diantara gaya-gaya kepemimpinan kiai adalah 

sebagai berikut: 

a. Gaya kepemimpinan Tradisional 

Kepemimpinan tradisional merupakan kepemimpinan yang bersifat 

turun temurun berupa otoritas pada diri seseorang serta mendapatkan 

kepercayaan penuh dari mastarakatnya. Pola hubungan pemimpin dan 

pengikutnya didasarkan pada legitimasi pada seseorang yang 

memperolehnya oleh sebab kesucian tradisi-tradisi tertentu.35 

Karakteristik pola yang ditunjukkan interaksi pemimpin dan 

pengkitnya (follower), dengan kekuatan pada kepatuhan dan tidak 

banyak mengungkapkan pernyataan kritis (reserve) kaitannya dengan 

peraturan yang biasanya tidak terstruktur. Kepemimpinan tradisional 

 
34 Imron Arifi, Kepemimpinan Kiai dalam Perubahan Manajemen Pondok Pesantren (Yogyakarta: 

CV. Aditya Media, 2010), 47. 
35 Goorge P Hansen, Max Weber, Charisma and The Disenchanment Of The World (chapter 8), 

(PA: Xlibris, 2001), 2-3 
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biasanya lebih bersifat turun temurun yang polanya lebih ditandai 

dengan adanya hubungan pribadi kekeluargaan yang sangat kuat.  

b. Gaya kepemimpinan Religio paternalistic:  

Model dengan gaya hubungan kepemimpinan kiai dan 

bawahannya yang dilandaskan pada nilai keagamaan serta didasarkan 

pada model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.36 Disamping itu 

kepemimpina ini bersifat kebapakan dan keberadaan santri dianggap 

sebagai anak sendiri yang perlu bimbingan dan pengayoman, kiai 

menganggap santri senior dan junior seperti anak-anaknya yang masih 

belum dewasa.37 

c. Gaya Kepemimpinan Transformatif  

Kepemimpinan trasnformatif didefinisikan sebagai 

kepemimpinan untuk melakukan transformasi dan merevitalisasi 

organisasi, oleh karenanya pengembangan kearah yang lebih baik 

tentu menjadi perhatian seorang kiai, sehingga dilakukan berbagai 

inovasi dan revitalisai berbasis mutu untuk penataan kelembagaan, 

menggerakkan semangat dan memotivasi dengan menyadarkan 

seluruh komponen pesantren sesungguhnya pembaruan merupakan 

kebutuhan dan keniscayaan yang tidak dapat ditunda dengan dibangun 

bersama-sama, tanpa rasa takut, intimidasi sehingga  kepemimpinan 

kiai digolongkan sebagai pemimpin transformational 

(transformational leadership). 

 
36 Mardiyah, Kepemimpinan Kiai, 145 
37 Kartini Kartono, Pemimpin, 69.  
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Pemimpin trasnformatif lebih mementingkan kepada upaya  

inovatif, figure pemimpin yang visioner, memiliki keilmuan yang baik 

semisal dalam membaca kitab kuning, menulis dan sebagainya. 

Kepemimpinan ini sesungguhnya juga beriringan dengan keteladanan 

budi yang baik, profil diri yang mencerminkan kesederhanaaa yang 

menjadi contoh santrinya.  

d. Gaya Kepemimpinan Kharismatik 

Kiai sebagai sosok yang memiliki Kharisma yang dimiliki 

tentu tidak hanya digolongkan pada tokoh pimpinan agama, namun 

disamping itu sebagai tokoh sentral pesantren yang menjadi simbol 

pemilik otoritas tertinggi dalam bidang keagamaan terlisensi secara 

kompetensi. Gaya kepemimpinan kharimatik menjadi nilai kehormatan 

dan kewibawaan bagi pondok pesantren. Dalam prespektif ruang 

lingkup santri, munculnya kharisma seorang kiai atas pemberian dari 

tuhan.38 Gary Yukl mengatakan bawah seorang pemimpin kharismatik 

sesungguhnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dengan 

cara menginternalisasi dengan nilai-nilai, perilaku sikap dan pola 

perilaku yang ditekankan pada visi inspirasi bagi kebutuhan aspirasi 

pengikut.39  

e. Gaya Kepemimpinan Autentik  

Gaya kepemimpinan yang lebih menitik beratkan pada 

urgennya dalam membangun pengakuan/legitimasi pemimpin dengan 

 
38 Baryan S. Turner, Sosiologi Islam: Suatu Tela’ah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber. Terj. 

Machnun Husain (Jakarta: Rajawali, 1984), 168. 
39 Garu Yulk, Leadership on Organization, 137. 
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pola membangun relasi yang jujur dengan para pengikut serta 

menghormati dan menghargai berbagai pandangan yang dibangun 

berdasar pada etika. Kepemimpinan ini juga merupakan pendekatan 

untuk mambangun kepercayaan melalui kekuatan moralitas yang ada 

pada diri pemimpin. Kepemimpinan telah memiliki visi yang baik 

serta mampu mengkomunikasikannya melalui bujukan dan salah satu 

yang menjadi poin utama dalam kepemimpinan adalah kepercayaan, 

melanggarnya akan berefek pada eksistensi kinerja tim. 

Kepemimpinan autentik merupakan proses kepemimpinan 

yang mengintegrasian psikologi positif40 dan di dalam organisasi 

dalam upaya menumbuhkan kesadaran diri yang lebih baik dan 

perilaku positif.41 

Para bawahan memiliki keyakinan bahawa seorang pemimpin 

dapat dipercaya dan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan itu. 

Kepemimpinan transformative membangun satu sistem iklim yang 

memberikan ruang gagasan bahwa segalah hal yang dilakukan 

merupakan upaya untuk kepentingan terbaik bagi semua orang. Karena 

setiap orang tidak akan mengikuti seseorang yang secara nyata tidak 

menampakkan kejujuran. Karenanya, pemimpin transformatif akan 

menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari para 

 
40 Seligman, Csikszentmihalyi, Positive Psychology an Introduction, American Psychologist 

Association, Vol. 55, No. 1 (2000), 5-14. 
41 William L. Garner, Bruce J Avolio and Fred O. Walumba, Autentic: Leadership Tehory and 

Practice: Origins and Develompment (London: Emeral Group Publishing, 2005), xxii. 
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pengikutnya dan akanmendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari 

tim dan berimplikasi pada tata kerja yang lebih memuaskan.42  

f. Gaya Kepemimpinan Kultural 

Gaya ini memiliki kepercayaan terhadap suatu niilai-nilai 

tradisi yang sudah ada sebelumnya. Ketika di dialamnya muncul nilai-

nilai yang kurang menarik, maka ia akan memodifikasi tanpa harus 

merubah identitas yang sudah ada dan akhirnya tradisi yang lama itu 

tetap eksis sebagai jati diri.  Kepemimpinan kultur berelevansi dengan 

suatu tradisi organisasi. Perilaku kepemimpinan cultural akan menjadi 

core dari suatu tradisi organisasi baik yang baru (inovasi) ataupun 

dengan berupaya mempertahankan (maintenance) dari suatu budaya 

yang sudah ada.43  

g. Gaya Kepemimpinan Demokratik  

Kepemimpinan demokratik sesungguhnya merupakan fase dari 

dua konsep, yakni kepemimpinan dan demokrasi, dalam hal ini 

demokrasi menjadi pendekatan tolok ukur paraktik-praktik 

kepemimpinan yang demokratis. Dalam menjalankan fungsi 

kepemimpinannya deigunakan dengan pola pendekatan holistik 

integralistik. Holistik memiliki makna keseluruhan aspek yang harus 

mendapatkan perhatian dari pemimpin dari sejak melakukan input, 

 
42 L. T Hasmer, Trus: The connecting Link Beten Organization Theory and Philosophical Ethis, 

Academy Of Management Review (april, 1995), 393 
43 Kepemimpinan cultural memiliki cirri: 1). Visi dan misi memiliki ideology yang kuat, 2). 

Kualitas pribadi pemimpin memiliki rasa percaya diri, kepribadian yang dominan. 3). Perilaku 

pemimpin memberikan peran yang efektif kepada bawahan, 4). Tindakan administrative dalam 

perubahan-perubahan struktur, 5). Menggunakan tradisi-tradisi baru dan meneruskan tradisi lama, 

6). Bawahan memiliki kepercayaan bahwa pimpinan memiliki kemampuan yang luar biasa. 
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yang dilajutkan dengan proses serta memperhatikan out putnya. 

Sedangkan integralistik merupakan suatu kompetensi dalam 

melakukan proses mengelaborasi diantara adanya kepentingan satu 

dengan kepentingan lainnya.  

input, proses dan out putnya. Integralistik merupakan 

kemampuan menghubungkan suatu kepentingan yang satu dengan 

yang lain.  

Dalam konsep ini Terry memberikan pandangan bahwa 

kepemimpinan demokratis adalah sesuatu yang berasal dari dan oleh, 

untuk organisasi. Kepemimpinan ini memiliki fokus pada adanya  rasa 

kebersamaan yang tinggi diantara pimpinan dan bawahannya. 

Bawahan dinilai sebagai satu kesatuan yang utuh, bawahan terlibat 

aktif bersama-sama dalam melaksanakan proses-proses perencanaan, 

penempatan, pelaksanaan serta evaluasi. Sosok yang ikut andil dalam 

kepemimpinan ini, dinilai sebagai entitas fitrah yang positif.44 

h. Gaya Kepemimpinan Melayani (Servant)  

Dalam kajian teori-teori kepemimpinan, bahwa servant 

leadership yang merupakan  suatu kepedulian kepada manusia, yang 

ditujukan untuk saling melayani diantara keduanya. servant leadership 

sebagai model kepemimpinan dan manajemen yang lebih khusus dan 

spesifik, dan memiliki posisi dalam suatu kategori dalam melakukan 

 
44 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (New York: Free Press, 1964), 

358. 
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pertubahan yang lebih evolusioner yang lebih bersifat organik dan 

pribadi.45 

Kepemimpinan melayani atau dalam literaturnya lain disebut 

servant leadership muncul  ditahun 197046 yang dikelakan oleh 

Greenleaf  yang merupakan hasil inspirasi dari journey to the east yang 

merupakan buah pemikiran Herma Hessey.47 Greenleaf memberikan 

pandangan bahwa pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang 

mampu melayani orang lain.  Karena sesungguhnya pemimpin yang 

baik muncul dari seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi 

sebagai bentuk mendedikasikan dirinya dalam memberikan 

pertolongan kepada orang lain.48 Dengan melayani kepada orang lain 

adalah dengan memposisikan  

Bawahanm mitra, pelanggan dan dan masyarakat sebagai 

prioritas, karena di dalam servat leadership lebih mengutamakan pada 

pelayanan terhadap orang lain, dengan pendekatan holistik diharapkan 

dapat tercipta suatu hubungan rasa kebersamaan serta dapat berbagi 

kekuasaan dalam melakukan pengambilan suatu keputusan.  

5. Keterampilan Kepemimpinan  

Tiga hal yang penting untuk dimiliki oleh pemimpin berkaitan 

dengan keterampilan utama yakni: technical skill, conseptual skill dan 

 
45 Deddy Mulyadi, Perilaku Organisasi ,165. 
46 Ani Wahyu Rachmawatia, Donald C. Lantu, Servant Leadership Theory Development & 

Measurement, ScienceDirect (February 2014), 388 
47 Robert K. Greenleaf, Servant Leaership: a Journy Into Tehe Nature of Ligitumate Powwer and 

Greatness (Mawah, NJ: Paulist, 1991), 7. 
48 Larry C Spears, Reflections on Leadership (Surabaya: Interksara, 2015), 3 
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human skill ketika hal tersebut haruslah saling melengkapi dan menjadi 

factor yang saling berhubungan dari kepemimpinan dari suatu organisasi.49 

a. Technical Skill:  Keterampilan Tekhnis merupakan sebuah 

pengetahuan yang perlu untuk diketahui dan dimiliki oleh pemimpin 

yang berkaitan dengan keahlian pada jenis kegiatan atau suatu 

pekerjaan tertentu. Keterampilan ini sesungguhnya meliputi keahlian 

dalam bidang tertentu, seperti halnya kekuatan analitis, dan 

kemampuan tekhnis semisal mengoperasikan peralatan tekhnik yang 

digunakan sesuai dan tepat.  

b. Conseptual Skill : Keterampilan Konseptual merupakan sebuah 

pengetahuan yang perlu untuk diketahui dan dimiliki oleh pemimpin 

untuk bekerja dengan ide-ide dan konsep. Dengan keterampilan ini 

seorang pemimpin dapat menyampaikan ide/gagasan yang akan 

membentuk organisasi. Gagasan-gagasan konsepnya akan 

mengarahkan pada tujuan-tujuan organisasi yang efektif. Dalam 

keterampilan ini pemimpin dituntut mempunyai keterampilan mental.50 

c. Human Skill: Keterampilan kepemimpinan  sangat penting utuk 

dimiliki seorang pemimpin sebagai kemampuan dasar dalam 

mengelola organisasi, karena jika pemimpin tidak memiliki 

keterampilan dalam kepemimpinan maka seorang  pemimpin akan 

selalu bergantung kepada bawahannya untuk melakukan suatu 

pekerjaan, dan hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kinerja 

 
49 Peter G. Northouse, Kepemimpinan Teori dan Praktif, Terjm. Ati Cahyani (Jakarta: PT. Indeks 

Permata Puri Media, 2013), 44 
50 M. Sobry Sutikno, Pemimpin dan Kepemimpinan,20. 
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bawahan, kecuali jika pemimpin bisa meningkatkan beberapa hal 

berikut:  

1) Membangun motivasi kepada bawahan untuk menyelesaikan tugas-

tugas khusus dan tambahan  

2) Keterampilan bawahan dalam menyelsaikan tugas 

3) Melaksanakan tugas dan peran organisasi, semisal kekuatan dalam 

memutuskan tugas dan fungsi 

4) Kemampuan dalam mempertimbangkan. 51 

Peter G. Northouse mengatakan  bahwa human skill merupakan 

pengetahuan yang penting untuk dimiliki pemimpin tentang skill 

bekerja besama dengan bawahaannyah (foolower). Keterampilan ini 

menitik beratkan kepda kemampuan yang dapat membatu seorang 

leader untuk melaksanakan tugas dengan efektif dengan bawahannya, 

rekan kerja untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Keterampilan ini 

juga mendoroang pemimpin untuk membantu tim bekerja sama dalam 

suatu organisasi.52 

6. Komponen Kepemimpinan 

Komponen Kepemimpinan sesungguhnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Komponen kepemimpinan adalah adanya pemimpin (leader) dan 

bawahan (follower),  

 
51 Gary Yulk, Toward a Behavior Theory of Leasership, Organizational Behavior and Human 

Performance, (Juli, 1971), 422. 
52 Gary Yulk, Toward a Behavior Theory of Leadership, Organizational Behavior and Humam 

Performance, (Juli, 1971), 422. 
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b. Komponen kepemimpinan adanya proses mempengaruhi (influence) 

dari pemimpin kepada follower 

c. Komponen kepemimpinan yakni memiliki tujuan akhir yang 

diinginkan bersama sebagai akibat dari kepemimpinan  

d. Pemimpin bisa dipilih dengan formal maupun dipilih oleh anggota. 

e. Pemimpin dapat berada pada suatu kondisi komunitas internal atau 

eksternal 

f. Kepemimpinan Islam adalah  pekerjaan menuntun, melakukan 

bimbingan, serta memandu dan menunjukkannya ke arah yang diridhai 

Allah.53  

Dalam prespektif lannya beberapa hal yang berkaitan dengan 

komponen kepemimpinan yang harus terinternalisasi dalam diri pemimpin 

sebagaimana pendapat Kalo54  diantaranya adalah: pertama. Ada sifat-sifat 

yang meleket dalam diri pemimpin, seperti; kepribadian (personality), 

kemamuan (ability), serta kesanggupan (cability),  kedua. Kepemimpinan 

merupakan aktivitas pemimpin yang berhubungan dengan 

kedudukan/posision serta gaya dan perilaku pemimpin, 

ketiga,kepemimpinan merupakan suatu proses hubungan yang dibangun 

antara pemimpin, anggota dan situasi. 

 

 

 
53  Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta: Rajawali 

Press, 2010), 6.  
54 J. Kalo, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi 

Daerah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2002), 25. 
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7. Perilaku Kepemimpinan  

a. Kekuasaan (power) 

Hoy dan Miskel memberikan penjelasan bahwa kekuasaan 

sebagai kemampuan membujuk dan merebut perasaan seseorang untuk 

melaksanakan seseuatu yang diinginkan. Sedangkan menurut Weber 

kekuasaan adalah probabilitas pemeran utama dalam melakukan 

interaksi social agar bisa melaksanakan kemauannya sendiri walaupun 

pada akhirnya ia mendapatkan reaksi reaksi.55 

Menurut pandangan Fremont dan Rosenzweig kekuasaan 

merupakan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain. Menurut 

pandangannya kekuasan itu menunjukkan:  

1) Kesangggupan dikerjakan atau tidak menghasilkan sesuatu 

2) Adanya suatu pengaruh yang didoktrinkan seseorang maupun 

kelompok  kepada tingkah laku yang lainnya melalui mekanisme 

yang diinginkan dengan alat-alat apapun.56  Kalimat yang sama 

disampaikan Gibson bahwa Ability to get other to do what one 

wants them to do. (kekuatan sebagai upaya untuk menjadikan 

orang lain mengerjakan apa yang diinginkan). 

Kekuasaan adalah peluang individu untuk menyadarkan suatu 

komunitas atas keinginan-keinginannya dengan sekaligus melakukan 

gerakan-gerakan perlawanan terhadap orang atau kelompok yang 

 
55 Wayne K Hoy, Cecil G Miskel, Educational Administration: Theori Research and Practice, 

342.  
56 Fremonth E. Kast And Rosenzweig, Organisasi dan Manajemen, Terjm. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2002), 517.  
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lainnya.57 Setiap dapat mempunyai power jika ia memiliki kemampuan 

untuk melakukan control terhapat apa yg diinginkan.58Raven 

mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu kemampuan dalam upaya 

mempengaruhi seseorang untuk beberikan keyakinan, bertindak 

maupun menilai keinginan leader sebagai upaya memperkuat, 

memverivikasi, atau melakukan konfirmasi keyakinan dan 

perilaku/nilai yang telah ada.59  

Dua bentuk kekuasaann yang dapat digambarkan ebagai 

berikut:  

1) Kekuasaan yang ada pada diri pribadi seseorang merupakan 

kekuasaan yang telah diikhtiyarkan dan diperoleh dari para 

bawahaan dan dipertegas dengan seberapa kuat pengikut respek 

dan memiliki kekaguman kepada pemimpin 

2) Dalam kekuasaan formal adalah kekuasaa yang diperoleh melalui 

posisi didalam organisasi. Ini diperoleh bermula dari  kemampuan 

dalam memaksa atau memberikan imbalan dari wewenan formal.60 

Robbins memberikan penjelasan bahwa kekuasaan 

sesungguhnya berpedoman pada kepasitas yang telah dimiliki A untuk 

memberikan pengaruh kepada B, yang pada akhirnya B bersedeia 

untuk bertik seseai dengan apa yang telah diinginkan oleh A. 

Penjelasan ini menggambarkan bahwa potensi yang ada tidak perlu 

 
57 Soekanto, Kekuasaan dan Wewenan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 268. 
58 Sthepen P. Robins, Timothy A. Jugde, Organizational Behavior,), 280. 
59 J. Freanch and B. Reven, The Base of Social Power, Studies in Social Power (D. Cartwright, 

Ed., Ann Arbor, MI: Institute For Social Research, 1959), 150 
60 Ibid., 150 
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untuk diaktualisasi supaya lebih efektif dari suatu ketergantungan 

hubungan.  Sesungguhnya kekuasaan itu tetap ada walapun ia tidak 

dipergunakan, hal ini dikarenakan kekuasaan itu merupakan suatu 

kapasitas atau potensi yang dimiliki seseorang. Hal penting dari 

kekuasaan yaitu kekuasaan merupakan bagian dari fungsi 

ketergantungan.61 Dan sebagai upaya untuk mempengaruhi, pemimpin 

perlu memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksudkan disini yakni 

memiliki kemampuan/ability yang memiliki keterpisahan dari 

wewenan atau dengan kata lain terpisah dari kendai formal pada 

sumber daya dan reward untuk mempengaruhi seseorang.62 

b. Karakteristik Kekuasaan  

French dan Revan mengelompokan sumber kekuasaan menjadi 

lima sumber, namun demikian Raven menambah sumber kekuasaan 

information power yang berbeda denga expert power dengan   yang 

antara lain:63 

1) Reward Power (kekuasaan imbalan), adalah kekuasaan diamana 

seorang pemimpin memberikan gaji, hadiah, imbalan social, 

emosional, atau spiritual kepada orang lain.  pengikut 

mengharapkan sebuah hadiah dari kepatuhan-kepatuhan dan 

 
61 Sthepen P. Robins, Timothy A. Jugde, Organizational Behavior, 50. 
62 Pfeffer, M., The Art to Maintenance Human Resouces (New York: Mc. Graw-Hill Company, 

1996), 226 
63 James A. F. Stoner & Charles Wankel, Manajemen (New Jersey, 1986), 430-434.  

Bertam H Raven, A Power Interaction Model on Interpersonal Influence: French and Raven Thirty 

Years Later, Journal of Social Behavior and Personality (Vol 7, 1992), 217-244. Penjelasan yang 

sama dapat ditemukan di Thomas J Sergiovani, Robert J Starratt, Supervision, Human Prespective 

(New York: Mc. Grow-Hill, 1988), 110 
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komitmen kepada pimpinannya. Raven memberikan pandangan 

bahwa reward power memiliki sifat personal dan impersonal, 

misalkan, impersonal biasanya berhubungan dengan janji promosi, 

bonus, dan reward dari berbagai bidang social.64 Adapun yang 

bersifat personal seperti pemberian hadiah pribadi biasanya 

berhubungan dengan persetujuan dari yang bersangkutan karena 

berhubungan dengan pasangan.  

2) Coercive Power (kekuasaan ancaman) merupakan kekuasaan 

dengan model memperoleh suatu pengaruh, dengan bentuk-bentuk 

ketaatan atau suatu komitmen yang diinginkan oleh pemimpin 

kepada bawahannyua untuk sejalan dalam keyakinan, perilaku dan 

tindakan dengan menggunakan ancaman baik itu fisik maupun non 

fisik, bisa juga ancaman social, emosional, politik dan ekonomi. 

Jenis kekuasaan ini berdasarkan paksaan agar melakukan apa yang 

diinginkan yang memiliki tujuan kepatuhan.65 Pengikut harus 

selalu diawasi dengan ketat oleh pemimpin. 

3) Legitimate Power (kekuasaan legitimasi) adalah kekuasaan yang 

bersumber dari kedudukan otoritas, baik melalui pemilihan, 

penujukan  dan didukung oleh norma-normas social.66 Model ini 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan 

 
64 Bertam H Raven, A Power Interaction, 217-244 
65 A. Pierro L Cicero & B. Raven, Motivated Compliance with Bases of Social Power, Journal of 

Applied Social Psychologym (1992), 1921-1944. 
66 Bertam H Raven, A Power Interaction, 217-144. 
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tanggungjawab.67 Raven memberikan penjelasan bahwa kekuasan 

legitimasi dengan pendekatan imbalan dan hukuman untuk 

menggerakkan bawahannya dan ini terjadi digunakan oleh 

pemimpin pada organisasi formal dan pemerintahan yang diberi 

kewenangan untuk memberikan imbalan dan hukuman.68 

Petress menjelaskan bahwa kekuasaan legitimasi disebut pula 

sebagai kekuasaan formal atau kekuasaan jabatan. Dikatakan 

sah/formal disebabkan oleh: 1) karena pda kekuasaan ini berawal 

dari suatu nilai budaya (cultural values) yang melegitimasi, 2). 

Pengakuan atau penerimaan sosial (acceptance of social structure) 

yang menjelaskan bahwa seseorang yang menjadi pemimpin itu 

diperoleh atas persetujuan sosial baik itu melalui jalan demokratis 

maupun tidak,  yang terpenting dapat diterima dan diikuti, 3).  

Penunjuk (designation) biasaya berlandaskan kekuasaan yang sah 

dalam suatu entitas, legitimasi seperti ini diberikan oleh seseorang 

yang memiliki kekuasan dan pada suatu waktu dapat diambil 

kembali oleh pemberi asli, orang yang memang telah ditunjuk atau 

pewaris penerusnya.69  

4) Expert Power (kekuasaan keahlian) adalah kekuasaan yang 

menuntut adanya keahlian, penguasaan, keterampilan dan bakat 

 
67 T. R. Hinkin & C. A. Schriesheim, Development and Application of New Scales to Measure the 

Bases of Social Power, Journal of Applied Psychology (Vol 74, 1989), 561-567. 
68 D. A. Gioa & H. P. Sims, Perceptions of Managerial Power a Consequence of Managerial 

Behavio adan Reputation, Journal of Management (Vol 9, 1983), 7-26 
69 Ken Petress, Power: Definition, Typology, Description, Examples dan Implications, 

https://studylib.net/doc/14815445/power--definition--typology--description--examples--and-i... 

diakses, Kamis, 21 Januari 2021, 21.51 Wib. 

https://studylib.net/doc/14815445/power--definition--typology--description--examples--and-i
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khusus.70 Keahlian disini dapat dibuktikan dengan reputasi yang 

diakui, keahlian yang tersertifikasi, dan memiliki karya tindakan 

nyatan. Dua efek positif dan negative dari sumber kekuasaan ini.71 

Raven memberikan penguatan bahwa kekuasaan ini sesungguhnya 

dapat digunakan apabila organisasi membutuhkan target 

pencapaian yang baik.72 Kemampuan dalam mengelola informasi, 

pengetahuan dan keahlian lainnya.73 

5) Charismatic Power (kekuasan karisma) sesungguhnya dalam 

kekuasaan keahlian bermuasal pada hubungan yang dibuat dalam 

organisasi tempat membangun kelompok. Hubungan dengan 

kelompok sesungguhnya dibangun atas kepercayaan yang 

sampaikan kepada para anggota. Karenanya dalam kekuasaan 

Karisma menghendaki adanya kesamaan, penghormatan terhadap 

seseorang yang bisa jadi dirusak oleh sebab pengaruh dari pihak 

lain.74 dalam penggunaan kekuasaai ini bisa memili hasil positif 

dan negative.75 Pemimpin yang akan melakukan perubahan dengan 

adanya motivasi dan kebutuhan yang kuat terhadap kepedulian 

 
70 Ibid., 
71 Bertram H Raven, A Power Interaction Model on Interpersonal Influence: French and Raven 

Thirty Years Later, Journal of Social Behavior and Personality (Vol 7, 1992), 217-244 
72 Bertram H Raven, Social Influence and Power, Current Studies in Social Psychologi, Steiner 

(Eds). (New York: Holt, Rinehart, Winston, 1965), 371-382 
73 J. R. P. French B. Raven, The Bases of Social Power, Group Dynamics D. Cartwright (Eds), 

(New York: Harper & Row, 1959), 150-167. 
74 Bertram H Raven, Social Influence and Power, Current Studies in Social Psychology, Steiner 

(Eds), (New York: Holt, Renehart, 1965), 371-382. 
75 Bertram H Raven, A Power Interaction Model on Interpersonal Influence: French and Raven 

Thirty Years Later, Journal of Social Behavior and Personality (Vol 7, 1992), 217-244 
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akan menggunakan kekuasaan ini untuk mempengatuhi gaya 

kepemimpinan yang digunakan.76 

6) Information Power (kekuatan informasi), hasil penelitian French 

dan Raven yang terpublikasi pada 1959 memberikan kesimpulan 

bahwasanya adanya perubahan keyakinan, sikap dan perilaku 

pengikut bersumber kepada lima sumber kekuasaan, namun 

demikian French dan Raven menambahnya dengan kekuatan 

informasi ditahun 1965.77 Penambahan  sumber kekuasaan 

informasi ini sesuangguhnya dilator belakangi bahwa secara logis 

informasi dapat mempengaruhi keyakinan sikap dan perilaku 

seseorang, hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan informasi 

menjadi kekuatan yang dapat mempengaruhi kognisi penerimanya.  

Informasi jika dikuasai akan menjadi kekuatan untuk dimanfaatkan 

sebagai potensi dalam mempengaruhi, membujuk orang lain untuk 

mengikutinya, hal ini bisa menggunakan data-data manipulative 

ataupun sebaliknya.  

b. Sumber Kekuasaan  

Menurut pandangan Greenderg dan Baron kekuasaan itu 

memrupakan dasar yang menjadikan seseorang untuk  memungkinkan 

menuntut kepatuhan kepada kepada orang lain yang disebabkan oleh 

dua hal yakni posisinya  dan pribadinya.78 Sedangkan menurut Etzione 

 
76 Bertram H Raven, Social Influence and Power, Current Studies in Social Psychology, Steiner 

(Eds), (New York: Holt, Renehart, 1965), 371-382. 
77 Ibid. 
78 Greenderg dan Baron, Behavior i Organization (Boston: Allyn and Bacon), 119 
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memberikan pandangan dalam menggunakan kekuasaan oleh 

seseorang mempengaruhi dan kepada orang yang dipengaruhi 

dimungkinkan dapat merubah pada aspek perlikau namun tidak 

merubah pada pilihan, yang urgen adalah  memberikan perhatian pada 

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain baik itu 

dikerjakan dengan sukarela maupun tidak,  bukan pada aspek apah dia 

mematuhi ataupun tidak karena tidak mempengaruhi pada sesuatu 

yang telah di terakan kepada dirinya.  

Sedangkan menurut Scot dan Mirchell pengaruh sesungguhnya 

adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok 

melaksanakan aktivitas bersesuaian dengan keinginan dan harapan 

mereka yang dipengaruhi. Berarti dalam proses mempengaruhi tidak 

dibutuhkan adanya kekuasaan, ada mekanisme lain untuk memperoleh 

pengaruh. dalam proses mempengaruhi tersebut terdapat tiga hal:  

1) Individu yang mempengaruhi  

2) Cara untuk mempengaruhi  

3) Individu yang dipengaruhi.79 

Dari tiga komponen tersebut, maka sesungguhnya kekuasaan 

memiliki unsur influence,  yaitu meyakinkan sambil berargumentasi, 

yang kemudian dapat memberikan efek pada perubahan perilakuk 

seseornag. Dalam kekuasaan juga terdapat aspek persuation, yakni 

suatu kemampuaan untuk memberikan keyakinan kepada orang lain 

 
79 William G. Scott & Terence R. Mitchell, Organization Theory: a Struktural and Behavioral 

Analysis (Richard D. Irwin & The Dorsey Press Publication, 1972) 72.  
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dengan suatu mekanisme sosialisai dan atau persuasi (bujukan dan atau 

rayuan) baik dilakukan dengan positif maupun negatif, yang pada 

akhirnya akan memunculkan unsur manipulasi, dan akan berimplikasi 

pada aspek coersion,  yaitu mengambil suatu tindakan desakan, 

kekuatan, dan bisa juga dengan dilakukan tindakan yang memiliki 

unsur force dan atau  kekuatan massa, atau kekuatan militer.80  

Disamping itu Wemsley berpendapat kekuasan memiliki 

berbagai karakteristik yang terdapat kecenderungan dipengaruhi oleh 

suatu situasi tertentu. Diantara karekteristik tersebut adalah:  

1) Beragam dan berubah-ubah  

2) Memiliki kepekaan pada situasi  

3) Selalu dikitari adanya pemeriksaandan keseimbangan  

4) Memiliki sifat untuk saling berhubungan  

5) Selalu menggunakan pendekatan negosiasi dan persuasi  

6) Adanya perubahan koalisi 

Dalam penggunaa wewenang dan kekuasan terkadang 

dipergunakan dengan bergantian, namun demikian beberapa ahli 

dengan tegas memberikan definisi yang berbeda antara wewenang dan 

kekuasaan. Ahli telah melakukan analisa keterhubungan diantara 

wewenan dan kekuasaa serta pengaruhnya.  Kekuasan  lebih kepada 

kapasitas dalam mempengaruhi secara unilateral sikap dan perilaku 

 
80 Imam Hidayat, Teori-Teori Politik (Malang: Setara Pres, 2009), 32-33. 
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seseorang pada suatu arah yang telah ditentukan oleh jenis sumber 

kekuasaan.81 

c. Authority (Kewenangan) 

Wewenang atau otoritas merupakan hak yang dimiliki 

seseorang untuk memberikan perintah kepada orang lain supaya 

mengerjakan sesuatu ataupun melarangnya, sebagai upaya 

melaksanakan tujuan yang sudah ditentukan sebelumya. Wewenang 

merupakan kunci seorang pemimpin. Ketika ia tidak memiliki 

wewenang, maka sesungguhnya tujuan yang telah ditetapkan 

organisasi tidak mungkin dicapai dengan baik apabila tiadanya 

kemampuan untuk menggerakkan orang lain sesuai tugas tupoksi yang 

sudah diberikan.82 

Weber mendifinisakan sebagai propabilitas bahwa perintah itu 

akan dilaksanakan sekelompok orang.83 Otoraitas merupakan karakter 

dari adanya terbentuknya komunikasi (keterlibatan) dalam suatu 

lingkup organisasi yang berdasar terhadap sesuatu yang diterima oleh 

bawahan sebagai pengarah tindakan atau pekerjaan yang telah 

diberikan.84 Semisal dalam dalam mengatur pekerjaan hal-hal apa saja 

yang dapat dikerjakan oleh anggota dalam organisasi begitu pula 

sesuatu hal yang tidak boleh dilakukannya. Oleh karenanya otoritas 

melibatkan the subject atau pribadi sebagai penerima komunikasi 

 
81 Gary Yulk, Leasership In Organization (New Jersey: Pearson, 1996), 183.  
82 Koontz & O’Donnel Cyrl, Principle of Management (Jakarta, 1966), 80.   
83 Wayne K Hoy, Cecil G Miskel, Educatinal Administration: Theori Research and Practive, 343. 
84 Chaster I Bernad, The Funstion of Executif (HarvardL Harvard College, 1938), 163.  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 83 

pemilik otoritas memerintah, artinya jika komunikasi diterima oleh 

seseorang maka sesungguhnya dia yang memiliki otoritas 

mememerintah, dan seseorang yang menolak komunikasi maka dia 

berarti melakukan penyangkalan terhadap berintah suatu otoritas.85 

Otoritas melekat dan memiliki dampak jika itu berhubungan 

dengan tindakan-tindakan organisasi, maknanya adalah otoritas dapat 

dijalankan apabila seseorang sedang melaksanakan tugas resmi 

kelembagaan, prinsip-prinsip tata aturan yang harus disesuaikan 

dengan waktu, tempat, pakaian, upacara yang terorganisasi dengan 

baik.86 Adapun obyek authority yaitu:  

1) Saluran komunikasi dapat diketahui dengan baik  

2) Dilakukan dengan formal/resmi  

3) Terhubung secara langsung  

4) Seluruh saluran komunikasi dapat digunakan dengan baik 

5) Seseorang yang melakukan komunikasi harus cakap  

6) Saluran yang digunakan tidak terjadi hambatan/terputus 

7) Komunikasi dapat dikonfirmasi kembali.87 

Otoritas adalah kemungkinan seseorang diikuti perkataannya, 

sebagaimana disampaikan Sergiovaani yang merujuk pada konsep 

Weber yang mengklasifikasi otoritas/authority menjadi tiga ketegori: 

 
85 Bernad, 163.  
86 Ibid., 173 
87 Ibid., 176-180 
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yaitu, tradisional authority, charismatic authority, rational-legal 

authority.88 

1) Tradisional Authority adalah Merupakan wewenan yang 

berdasarkan pada nilai kesucian yang ada pada tradisi yang telah 

diberikan pada diri seseorang atas dasar heridity.89 Orang yang 

telah memiliki wewenang tradisional akan dapat dihormati 

dikarenakan mereka memiliki suatu kekuasan dan otoritas yang 

telah menjadi institusi serta terinternalisasi pada setiap diri 

masyarakat. Dengan beberapa ciri yang antara lain: pertama, 

adannya ketentuan-ketentuan tradisoinal yang mengikat pemimpin 

yang mempunyai otoritas, kedua, adanya kewenangan yang lebih 

besar dibandingkan dengan posisi kedudukan seseorang. ketiga, 

tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tradisional 

untuk dapat bertindak dengan bebas.  

2) Charismatic Authority merupakan suatu kepercayaan pada suatu 

sifat supranatual atau nilai intrinsik yang terdapat pada diri 

seseorang. Orang lain merespon otoritas dimaksud karana 

menyakini adanya keistimewaan..90 Max Webeer memberikan 

 
88 Thomas J Sergiovanni, Robert J Starratt, Supervision, Human Prespektif (New York: Mc. Grow-

Hill, 1983), 105.  
89 Otoritas trasional sesungguhnya berdasar pada keprcayaan yang kukuh pada kesakralan status 

seseorang yang memegang otoritas masa lalu, berdasarkan warisan, adat istiadat. Wayne K. Hoy, 

Cecil G Miskel, Educational Administration: Theory Research and Practice, 345.   
90 Hoy dan Miskel menyebut otoritas kharisma berpegangan pada individu yang memiliki 

kemampuan luar biasa yang melekat pada seorang pemimpin yang dicirikan dengan teladan, 

cenderung tidak rasional afektif, atau emosional dan sangat mengandalkan kualitas dan 

karakteristik peribadi. Hal ini disebabkan karena pemimpin kharimatik berasal dari daya tarik 

pribadi sang pemimpin, Wayne K Hoy, Cecil G Miskel, Educational Administration: Theory 

Research adn Practice, 244.  
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pandangan bahwa seorang pemimpin yang memiliki otoritas 

kharismatik sebagai sosok pemimpin yang alami dengan ciri: 

pertama, Tidak berdasarkan pada suatu sistem prosedur 

penunjukan atau pengangkatan serta pemberhantian yang tertata 

sesuai mekanisme,  kedua, tidak ada jenjang karir maupun pengkat 

kedudukan dan penggajian yang teratur,  tiga, tidak ada pelatihan 

yang tersistem, empat, tidak ada model kontrol atau peringatan,  

lima, tidak ada suatu kekuasan lokal maupun ketentuan aturan 

fungsional eksklusif, enam, tidak ada kelembagaan yang 

permanen.91   

3) Rational-Legal Authority merupakan wewenang/otoritas yang 

dimiliki oleh seseorang yang disebabkan keterpenuhinya 

persyaratan tertentu yang sudah menjadi ketentuan suatu sistem 

hukum yang sudah ada. Seseorang melihat sosok pemimpin 

sebagai suatu hak untuk melaksanakan dikarekan berdasakan posisi 

jabatan yang diperoleh melalui prosedur yang benar. Sistem 

peraturan yang dimaksudkan adalah kaedah yang telah diakui 

keberadaannya dan telah ditaati oleh masyarakat pada umumnya, 

dan lebih dari itu telah diperkuat dengan aturan negara. Seseorang 

diberi otoritas biasanya ada batasan periode tertentu.  

Pemimpin dengan kekuasaan formal dapat mengarahkan dan 

mengendalikan anggotanya dalam melaksanakn perintah tugas yang 

 
91 Max Weber, Sosiologi, Terjm. (Yogyakarta: Pustaka Peelajar, 2009), 294-295. 
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telah diberikan ke dalam garis-garis komando, terkadang dalam devisi 

tertentu, memiliki superioritas dalam memberikan perintah dan 

bertanggungjawab dalam hasil yang diperoleh, ketaatan anggota yang 

bertanggung jawab hanya melaksanakan perintah sesuai petunjuk.  

Terdapat dua pandangan mengenai wewenang formal 

pandangan klasik yang mengatakan bahwa wewenang berasal dari 

tingkat yang paling tinggi ketingkat yang paling rencah melalui tingkat 

demi tingkat. Maka dengan dengan demikian perintah atasan wajib 

dipatuhi oleh bawahan. Kedua, pandangan penerimaan mengatakn 

bahwa dasar wewenang terletak dalam diri otang yang dipengaruhi 

bukan orang yang  Memperngaruhi. Pendangan ini menegaskan bahwa 

tidak semua kewenangan sah atu perintah dipatuhi dalam setiap 

keadaan artitnya kewenangan akan berlaku secara kondisional.92  

8. Strategi Kepemimpinan  

a. Pengertian Strategi  

Strategi dapat diartikan sebagai seni membuat pilihan cerdas, 

seorang pemimpin perlu membuat pilihan cerdas dengan menjadikan 

strategi harus menjadi proses penemuan, bagian dari evaluasi diri dan 

proses perbaikan diri, kemampuan untuk berpikir besar dan 

membayangkan hal-hal yang tidak mungkin membutuhkan semangat 

selain visi, menetapkan proses yang memungkinkan untuk dilalui, 

karenanya strategi memerlukan dedikasi luar biasa untuk mengubah 

 
92 James A. F Stoner. Erward Freeaman, Management New, 34.  
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budaya arau merekayasa ulang untuk menciptakan antusiasme atau 

semanat pribadi yang dibutuhkan.93  

David menjelaskan bahwa strategi merupakan alat yang 

digunakan untuk mencapai sutu tujuan jangka panjang, merupakan 

keputusan yang dikeluarkan untuk perusahan adatu organisasi dalam 

jumlah yang besar. Disamping itu ditegaskan strategi yang dikeluarkan 

untuk memberikan pengaruh pada kesejahteraan peruasahaan maupun 

organisasi dalan kurun waktu yang panjang serta memiliki orientasi 

masa depan. Strategi terdapat konsekuensi yang bersifat multifungksi 

dan multidimensi dan memerlukan berbagai pertimbangan mengenai 

faktor eksternal dan internal yang dihadapi oleh 

perusahan/organisasi.94 

Pearce dan Robin mengatakan strategi sebagai suatu planning 

yang memiliki skala besar dengan suatu orientasi yang memperhatikan 

masa depan, sebagai bagian dari upaya persiapan membangun 

interaksi untuk persaingan untuk mencapai cita-cita organisasi.95 

Sementara Glueck dan Jauch menyatakan bahwa strategi merupakan 

suatu rencana yang telah disatukan, luas dan terintegrasi yang 

menggabungkan keunggulan stategis organisasi/perusahan dalam suatu 

tantangan lingkungan dan dengan melakukan sebauh rancangan dalam 

 
93 B. Davies and B J Davies, Stategic Leadership, International Encyclopedia of education (2010),  

32. 
94 David Freed R, Manajemen Strategis, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 16-17.  
95 Jhon A Pearce dan Richard B. Robinson Jr, Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan 

Pengendalian (Jakarta: Selemba Empat, 2008), 6.  
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upaya untuk memastikan bahwa tujuan yang telah direncakan dapat 

diperoleh melalui terlaksananya program organisasi yang tepat.96 

Strategi diasumsikan sebagai suatu langkah maupun tindakan 

khusus yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan 

pernerima manfaat yang telah dikehndaki. Dalam kerangka konseptual 

strategi diartikulasikan dengan berbagai prespektif pendekatan sebagai 

berikut:  

1) Stategi sebagai suatu rencana dimaksudkan bahwa strategi menjadi 

suatu pedoman maupun acuan landasan dalam melakukan berbagai 

aktifitas kegiatan untuk mencapi suatu tujuan yang ditetapkan. 

Disinilah strategi memerlukan suatu rumusan  untuk 

menggambarkan kekuatan dan kelemahan internal oleh pesaingnya. 

2) Strategi sebagai suatu kegiatan dimaksudkan bahwa strategi adalah 

sautu upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok 

ataupun perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi 

tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan. 

3) Strategi sebagai suatu instrumen dimaksudkan bahwa keberadaan 

strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur 

pimpinan organisasi/perusahaan, terutama manajer sebagai 

pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan.  

4) Strategi sebagai suatu sistem dimaksudkan bahwa strategi 

merupakan suatu kesatuan planning dan tindakan-tindakan yang 

 
96 William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), 9.  
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komperehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi 

tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.   

5) Strategi sebagai suatu pola pikir dimaksudkan bahwa strategi 

merupakan suatu aksi nyata yang dilandasi oleh wawasan yang 

luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk renta waktu 

yang tidak pendek. Serta kemampuan pengambilan keputusan 

untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang dapat dilakukan 

dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk 

memanfaatkan peluang-peluang untuk menghapus dan menutup 

berbagai kelemahan sebagai upaya tindakan antisipasi 

meminimalisir kemungkinan adanya ancaman.97 

Strategi menjadi suatu acuan standar pembanding dalam 

mengukur kondisi hari ini dan kondisi dimasa yang akan datang. 

Strategi merupakan suatu perioritas yang dilakukan menuju suaru arah 

keseluruhan yang diambil sebagai suatu keputusan organisasi, 

termasuk didalamnya menentukan pilihan-pilahan tentang cara-cara 

utama untuk mencapai tujuan organisasi.98 Selain itu strategi 

merupakan yang dipergunakan untuk memperoleh tujuan melalui 

kecakapan, kompetensi serta pola hubungan efektif dengan 

lingkungan, sehingga bisa menguntungkan. Strategi adalah upaya 

memberikan respon secara kontinyuitas maupun adaptif pada adanya 

 
97 Tatok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif 

Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2017), 168. 
98 Allison, Michael & Jude Kaye, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba, Terjm. 

(Jakarta: Pustaka Obor, 2013), 3.  
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peluang dan ancaman ataupun adanya tantangn ekstenal serta kekuatan 

dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi suatu gerak 

organisasi.99 Definisi lain strategi adalah sekumpulan berbagai 

keputusan  dan tindakan dasar yang dikeluarkan oleh manajemen 

tertinggi dan dapat dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di 

dalam organisasi.100 

Ketika melakukan suatu rumusan yang berkaitan dengan 

strategi manajemen tertinggi, maka yang perlu diperhatikan adalah 

berbagai faktor-faktor  yang memiliki sifat kritikan, diantara faktor 

tersbut adalah: 

1) Strategi adalah upayana merumuskan suatu misi utama organisasi 

karena manajemen puncak menyatakan suatu garis besar apa yang 

menjadi pembenaran keberadaan organsasi. Filosofi yang 

bagaimana yang akan digunakan untuk menjamin keberadaan 

organisasi tersebut dan sasaran apa yang ingin dicapai. Yang jelas 

menonjol dalam faktor pertama ini iadalah bahwa strategi 

merupakan keputusan dasar yang dinyatakan secara garis besar. 

2) Dalam menetapkan dan merumuskan suatu strategi manajemen 

puncak mengembangkan profil tertentu bagi organisasi. Profil 

dimaksud harus menggambarkan kemampuan yang dimiliki dan 

kondisi internal yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan.  

 
99 Argyris, Mintzberg Steiner & Miner dalam Akdom, Stategis Manajemen of Education 

(Bandung: Alfabea, 2007), 130.  
100 Siagan dalam Akdom, Stategis Manajemen of Education, 130. 
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3) Orientasi tentang kondisi lingkungan organisasi akan berinteraksi, 

terutama situasi yang membawa suasana persaingan yang mau 

tidak mau harus dihadapi oleh oraganisasi apabila organisasi yang 

bersangkutan ingin tidak hanya mampu melanjutkan eksistensnya, 

akan tetapi juga meningkatkan efektivitasnya.  

4) Strategi adalah merupakan hasil dari proses analisis yang 

bersesuain dengan kekuasatan yang dimiliki oleh organisasi, 

kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang 

yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang 

diperkirakan akan dihadapi. Dengan analisis yang tepat berbagai 

alternatif yang dapat ditempuh akan terlihat. 

5) Melakukan prosesn analisis indentifikasi pada beberapa alternatif 

pilihan yang memiliki keterkaitan dengan upaya mencapai tujuan 

organisasi.  

6) Menentukan pilihan pada alternatif yang diyakini paling tepat 

dikaitkan sasaran jangka panjang yang dianggap mempunyai nilai 

yang paling strategis dan diperhitungkan dapat dicapai karena 

didukung oleh kemampuan dan kondisi internal organisasi.  

7) Pada sasaran jangka panjang  biasanya memiliki beberapa ciri yang 

menonjol, yaitu: sifat yang idealistik, jangkauan waktu jauh 

kemasa depan,  hanya bisa dinyatakan secara kualitatif dan yang 

terakhir masih abstrak.  
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8) Melihat akan pentingnya rasionalitas suatu keputusan dasar yang 

disusun perlu memperhitungkan kemampuan suatu organisasi 

dibidang ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta waktu. 

9) Merancang tenaga kerja yang telah memenuhi kriteria yang bukan 

hanya dalam arti kualifikasi tekhnis akan tetapi juga keperilakuan 

serta mempersiapakn sistem manajemen sumber daya manusia 

yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan harkat dan 

martabat manusia dalam organisasi.  

10) Tekhnologi yang depergunakan harus benar-benar dapat 

dipergunakan untuk meningkatkan keunggulan seleksi yang tepat.  

11) Model struktur yang dipergunakan haruslah sudah diperhitungkan, 

semisal apakah akan menggunakan pola tradisional yakni dtruktur 

hirarkikal dan piramidal, ataukah menggunakan pola struktur datar 

yang berbentuk matriks.  

Dengan demikian dari berbagai ulasan diatas bahwa yang 

dimaksudkan dengan strategi adalah suatu perencanaan yang memiliki 

skala besar dan memiliki suatu orientasi pada jangkauan luas dimasa 

yang akan datang, disamping itu juga diputuskan dengan sedemikian 

rupa sehingga dapat memungkinkan perjalanan organisasi dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya yang seluruhnya 

ditujukan pada optimalisasi untuk pencapaian tujuan. 

Sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan, 

maka Kiai sepagai pimpinan pondok pesantren dapat menggunakan 
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strategi untuk mencapai beberapa tujuan yang diinginkannya, 

diantaranya adalah:  

1) Melakukan keputusan strategis 

2) Membuat dan mesosialisasikan visi masa depan 

3) Meningkatkan kemamampuan dan kapabelitas 

4) Menguatkan struktur, proses dan pengendalia organisasi 

5) Memanaj berbagai lini, sub dalam organisasi  

6) Mempersiapkan dan menguatkan generasi pemimpin setelahnya. 

7) Menjaga dan mengembangkan budaya organisasi dengan efektif 

8) Memasukkan sistem nilai etika ke dalam budaya.101  

b. Tahapan Strategi 

Crown menguraikan beberapa prnsip dalam strategi yang 

dibagi kedalam beberapa tahapan, yaitu:102  

1) Formulasi Strategi  

Melakukan suatu formulasi strategi dalam menemukan aktifitas 

yang berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan. Dalam tahapan ini 

titik tekannya difokuskan pada kegiatan utama, diantaranya:  

a) Menetukan strategi-strategi alternatif  

b) Memilih strategi  

c) Menentukan suatu strategi yang akan dipergunakan.  

 
101 B. Davies and B J Davies, Stategic Leadership, International Encyclopedia of Education 

(2010),  34.   
102 Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik (Bandung: 

Binarupa Aksara, 1996), 17. 
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Dalam upaya menentukan formula strategi dengan baik, 

maka terdapat hubungan yang kuat dengan adanya analisis 

lingkungan dimana suatu formulasi strategi membutuhkan data dan 

informasi yang tepat dari analisa lingkungan.  

2) Pelaksanaan atau Implementasi Strategi  

Tahapan ini adalah tahapan memastikan strategi telah 

diformulasi untuk dapat diimplementasikan pada tahap berikutnya, 

tahap ini 

Merupakan beberapa aktivitas kegiatan  yang memerlukan 

penekanan sebagaimana disampaikan Crown, yakni:  

a) Menetukan tujuan tahunan 

b) Mentukan kebijakan  

c) Memberikan motivasi kepada karyawan 

d) Menjaga dan mengembangkan budaya yang mendukung  

e) Memutuskan adanya struktur organisasi yang lebih efektif 

f) Mengevaluasi ketersediaan budget 

g) Memperkuat dan memaksimalkan sistem informasi 

h) Menetukan kompensasi bagi karyawan yang erkaitan dengan 

performance di dalam organisasi.  

Dengan demikian yang penting menjadi perhatian adalah 

bahwa stategi yang sudah direncanakan dengan baik, belum dapat 

dipastikan untuk menjamin keberhasilan dalam proses 

pelaksanaannya sesuai dengan harapan yang dicita-citakan, karena 
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perbedaan pada aspek komitmen dan kesungguhan organisasi 

dalam melaksanakan strategi yang sudah ditentukan.  

3) Pengendalian Strategi 

Untuk melihat dan mengetahui tentang efektifitas dalam 

pelaksanaan strategi, maka dibutuhkan suatu tahapan berikutnya 

yakni yang berkaitan dengan evaluasi strategi dapat dilakukan 

beebrapa hal berikut:  

a) Melakukan review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

baik internal maupun eksternal yang merupakan pondasi dalam 

menetapkan dasar strategi yang sudah ada 

b) Memberikan nilai pada performance straegi  

c) Mentukan langkah-langkah koreksi  

Drucker memberikan pandangan bahwa ketika organisasi 

ingin eksis maka diperlukan dalam pelaksanaan operasional 

organisasi dengan efesien (do things right) dan efekti (do the righ 

things) yang memiliki maksud untuk memahami tingkat efektifitan 

dan efesiensi suatu kinerja, karenanya dibuthkan suatu mekanisme 

evaluasi tterhadap seluruh hasil capaian organisasi yang merupakan 

efek dari keputusan dimasa lalu.103 

9. Pola Komunikasi Kepemimpinan 

Dalam melakukan proses pengambilan suatu keputusan khususnya 

dan hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dan aktivitas organisasi pada 

 
103 Ibid., 139-140. 
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umumnya, maka yang terjadi adalah interaksi interpersonal atau terjadinya 

komunikasi diantara anggota. Sama halnya ketika akan mengambil 

keputusan, komunikasi yang dijalankan sering kaliterjadi kegagalan dan 

berbagai hambatan yang dikarenakan oleh ssikap dan perilaku seseorang 

yang berbeda-beda, semisal sikap  asertif, non asertif seperti halnya sikap 

asertif, non asertif atau bisa menjadi agresif.104 

Untuk menciptakan iklim yang baik dalam organisasi maka 

dibutuhkan komunikasi yang baik pula. Karenanya ada bebrapa alasan 

tentang pentingnya komunikasi sebagai pondasi utama dalam suatu iklim 

di dalam organisasi. Pertama, sesungguhnya komunikasi merupakan 

praktik utama dalam interaksi aktivitas dalam kehidupan organisasi. 

Kedua, organisasi memiliki semangat nilai social yang tinggi karena di 

dalamnya ada hubungan kerja.105  

Bagi seorang pemimpin kemampuan komunikasi yang efektif 

menjadi suatu keharusan, dua alasan sebagai pembenar hal tersebut. 

pertama, komunikasi merupakan proses-proses dari pelaksanaan 

perencanaan, penempatan dan cara pemimpin dalam pengendalian 

organisasi. Kedua, komunikasi adalah kegiatan yang banyak menyita 

waktu bagi pemimpin.106 Keberadaan Komunikasi bagi pemimpin untuk 

melaksakan berbagai tanggung jawab dan tugas, informasi-informasi yang 

terjadi dikomunikasikan kepada pemimpin, yang diharapkan pemimpin 

 
104 Deddy Mulyadi, Perilaku Organisasi, 132 
105 Andre Harjana, Ikllim Komunikasi Organisasi, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, No. 2 

(Desember, 2007), 180.  
106 James A. F. Stoner, Manajemen Third Edition, (New Jersey: Prentice-Hall, 1986), 115.  
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mendapatkan pembendahraan informasi yang cukup sebaga referensi 

dalam proses perencanaan.  

Komunikasi diartikan sebagi suatu proses penyampaian sautu 

onformasi yang disampaikan kepada komunikan dan komunikator melalui 

lambang-lambang yang mengandung arti (bahasa, simbol, dll) untuk 

mencapai kesamaan pemahaman keduanya.107  

Tiga kerangka konsep dalam memahami komunikasi yang 

ditawarkan Tubbs dan Moss,108 Sereno dan Bodaken,109 komunikasi 

sebagai suatu tindakan linear atau searah, komunikasi juga merupakan 

media dalam melakuakn interansi/interaction dan komunikasi sebagai alat 

untuk melakuak transaksi/transactional. 1). Komunikasi sebagai konsep  

tindakan linear menjelaskan bahwa komunikasi sebagai penyampai 

informasi dari seseorang ataupun organisasi terhadap seseorang maupun 

kelompok organisasi lainnya dilaksanakan langsung maupun 

menggunakan media.110 Linier adalah komunikasi yang dilakukan dengan 

proses transfer ide, pengertian atau perasaan diantara anggota.111 Bisa 

dikatan juga sebagai prosen yang digunakan manusia sebagai usaha 

berbagi informasi lewat pesan simbolik.112 

Kedua, Komunikasi sebagai interaksi yang menjelaskan bahwa 

komunikasi adalah proses symbioses mutualisme yang terjadi antara orang 

 
107Triantoro Safaria, Kepemimpinan (Yogyakarta: Ghaha Ilmu, 2004), 106. 
108 Stewart L Tubbs, Sylvia Moss, Human Communication New York: Random House, 1983), 5. 
109 Keneth K Sereno, Edward M. Modaken, Trans-per, Understanding Humam Communication 

Boston: Houghton Mifflin, 1975), 6.  
110 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 67.  
111 Mondey Premeaux, Management Concept, Practice and Skills, 360 
112 Stoner, Freeman, Gilbert Jr, Management, 216. 
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yang berposisi sebagai pengirim pesan dengan orang yang berposisi 

sebagai penerima pesan, karena sesungguhnya komunikasi sebagai 

interaksi dari adanya sebab akibat, adanya aksi dan rekasi yang memiliki 

arah bergantian. Komunikasi sebagai tindakan se arah merupakan interaksi 

yang dilakukan karena adanya umpan balik/feedback. adanya tanggapan 

yang diutarakan oleh penerima informasi kepada sumber yang 

menyampaikan informasi yang dipergunakan oleh sumber informasi dan 

menjadi pentunjuk efektifitas pesan yang disampaikan.113 

Ketiga, Komunikasi sebagai konsep transaksional merupakan 

model komunikasi yang dimaknai proses yang dilakukan secara dinamis 

dan dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan untuk mempengaruhi 

sesseorang yang diajak untuk berkomunikasi114 oleh karenanya, 

komunikasi sesungguhnya merupakan suatu proses individu yang 

dilakukan atas pemaknaan dan pemahaman atas terjadinya komunikasi 

yang lebih bersifat personal sedangkan kelebihan komunikasi sebagai 

suatu transaksi yaitu bahwa kehadiran komunikasi tidaklah terbatas pada 

komunikasi yang dilakukan secara sengaja ataupun respon yang diperoleh 

melalu pengamatan sehingga memiliki suatu cakupan yang lebih luas. 

a. Pengertian Komunikasi  

Dalam pemaknaan yang lebih luas komunikasi merupakan 

bentuk tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang baik itu dilakukan 

secara verbal ataupun nonverbal yang direspon oleh orang lain. Dalam 

 
113 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2016), 73. 
114 Stewart L Tubbs, Sylvia Moss, Human Communication, 5. 
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setiap perilaku memberikan suatu pesan tertentu, sehingga dapat pula 

dikatan sebagai salah satu bentuk komunikasi.115  Komunikasi yaitu 

suatu proses dalam penyampaian dan penerimaan terhadap pesan yang 

disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, bisa dilaksanakan 

secara langsung maupun tidak langsung, bisa tertulis, lisan maupun 

dengan bahasa nonverbal. Seseorang yang berkomunikasi dikatakan 

sebagai komunikatro, sedangkan seseorang yang diajak untuk 

berkomunikasi disebut dengan komunikan. Disamping itu, seseorang 

yang mampu melakukan komunikasi yang efektif  disebut 

komunikatif.116 

Jomes dan George117 menjelaskan bahwa komunikasi adalah 

saling berbagi informasi diantara beberapa orang untuk menemukan 

pemahaman bersama. Sementara Robbin dan Coulter memaknai 

komunikasi ialah melakukan perpindahan dan pengalihan terhadap 

suatu makna, perhatian penekanan pada adanya perpindahan pada 

makna, apabila informasi belum disampaikan yang berupa ide-ide 

artinya belum terjadi. 

Richard L. Daf menyatakan bahwa komunikasi merupakan 

proses menukarkan informasi yang harus dipahami oleh orang lain. 

dengan sebuah tujuan untuk memberikan pengaruh dan memotivasi 

perilaku. Informasi yang diberikan merujuk pada kata-kata pesan 

 
115 Deddy Mulyadi, Perilaku Organisasi, 133 
116 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), 470.  
117 James A. F. Stoner, Manajemen Third Edition (New Jersey: Prentice-Hall, 1986), 115. 
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tertulus dan ungkapan pesan terucap dan bisa juga dalam bentuk lain 

sebagai pesan nonverbal.118 Dan Komunikasi sebagai suatu proses 

berbagi dan pemahaman info, ide, pesan, sikap diantara  sender dan 

recierver, bukan hanya pada aspek berbicara dan menulis.119 

Fred Luthan menjelaskan bahwansanya informasi yang 

dikirimkan sesunguhnya bermakna tertentu adalah komunikasi. Untuk 

berinteraksi dan berelasi dengan orang dibutuhkan adanya komunikasi, 

transfer dan upaya-upaya pemahanan terhadap makna itu seua adalah 

bagian-bagian dari komunikasi.120 Sementara simbol yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi merupakan aktifitas komunikasi,  

sementara usaha untuk memahami makna yang tersembunyi pada 

simbol-simbol yang ada pada budaya merupakan arti dari sebuah 

komunikasi yang memberikan makna pada proses komunikasi yang 

dapat disaksikan.121 

Stoner menjelaskan komunikai adalah sebagai suatu cara yang 

dipergunakan oleh seseorang dalam upaya untuk saling berbagi 

melalui transmisi pesan simbolik.122  Penjelasan Stoner tersebut 

memiliki tiga hal pokok yang menjadi acuan, yaitu: 1). Dalam suatu 

komunikasi pasti melibatkan orang lain, yang memiliki makna bahwa 

sebagai upaya memahami manusia untuk saling berinteraksi, 2). 

 
118 Ricard L Daft, Management (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 414  
119 Ibid., 418. 
120 Stephen P. Robbins, Timothy A., Judge, Perilaku Organisasi Edisi 12 (Jakarta: Salemba 

Empat, 2008), 5 
121 Freed Luthan, Perilaku Organisasi (Yogyakata: Penerbit Andi, 2006), 77.    
122 James A Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R Gilbert Jr, Management, 216. 
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Komunikasi yaitu adanya kesamaan makna dan kesepahaman, 3). 

Dalam berkomunikasi senantiasa terdapat simbol, gerak pada badan, 

suara, huruf, angka, dan  juga kata-kata yang dipergunkan untuk 

merepresentasikan suatu ide yang mereka maksudkan untuk 

dikomunikasikan.  

Dalam konteks hubungan dengan masyarakat komunikasi 

dalam pandangan Burhan Bungin diklasifikasi atas beberapa jenis, 

yakni: 1). Komunikasi individu, 2). Komunikasi Sosial, 3). 

Komunikasi Massa, 4. Komunikasi Individu, 5). Komunikasi 

kelompok. 

Bagi seorang pemimpin keberadaan kemampuan komunikasi 

yang efektif adalah sesuatu yang urgen. 

Stoner memberikan beberapa penjelasan argumentatif sebagai 

berikut:  

1) Dalam komunikasi terdapat suatu saluran umum dalam melakukan 

proses-proses manajemen, menyusun perencanaan, melakukan 

pengorganisasian, mengetahui bahwa dalam suatu kebijakan 

menciptakan adanya komunikasi, bentuk tim dan berbagai kegiatan 

manajerial lainnya. 

2) Komunikasi yang dilakukan dengan efektif dapat mempengaruhi 

manajer untuk mengoptimalisasi berbagai bakatnya dalam 

komunikasi antar budaya dan organisasi 
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3) Faktanya manajer dan leader lebih banyak menyita waktu untuk 

melakukan berbagai komunikasi.123  

b. Tujuan dan Manfaat Komunikasi  

Beberapa hal yang menjadi tujuan serta manfaat komunikasi:  

1) Meningkatkan skill manajerial dalam melakukan interaksi sesama 

2) Menyampaikan berbagai pesan dan menerima pesan 

3) Merespon berbagai pertanyaan  

4) Sebagai sarana mengubah perilaku (pola pikir, tindakan dan 

perasaan) 

5) Sarana untuk memperbaiki kondisi masyarakat mapun organisasi 

6) Sebagai memdia untuk memberikan komando, perintah dan 

pengarahan, serta melakukan pengendalian, pengkoordinasian, 

pengambilan keputusan, negoisasi dan pelaporan-pelaporan.124 

c. Fungsi Komunikasi 

Ada beberapa fungsi komunikasi yang ditaawarkan oleh 

Robbins dalam bukunya perilaku organisasi, yang antara lain:125 

1) Fungsi Kendali: dalam setiap organisasi apapun dapat dipastikan 

memiliki suatu karakteristik yang memberikan dengan lainnya dan 

menjadi pedoman formal dalam melakukan proses pengendalian 

perilaku para anggotanya untuk dipatuhi, ditaati, dilaksakan dan 

oleh karenanya komunikasi menjadi alat efektif untuk 

pengendalian dimaksud.  

 
123 Stoner, Freeman, Gilbert Jr, Management, 215. 
124 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, 470. 
125 Stephen P. Robbins, Timothy A., Judge, Perilaku Organisasi, 5-6 
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2) Fungsi Motivasi: untuk mendorong motivasi anggota organisasi 

maka dibutuhkan komunikasi yang baik. Dengan komunikasi itu 

dapat memberikan motivasi berbagai hal yang penting utk 

disampaikan kepada bawahan sebagai upaya membangun kinerja 

yang baik dalam organisasi.  

3) Fungsi Pengungkapan Emosional: di dalam organisasi dipastikan 

interaksi sosial sangatlah tinggi dan komunikasi menjadi sesuatu 

yang sangat penting untuk mengungkapkan perasaan kekecewaan, 

rasa puas dan lain-lain, karena komunikasi mampu menyampaikan 

pesan emosional perasaan untuk memenuhi kebutuhan social.  

4) Fungsi Informasi: dalam komunikasi menyajikan suatu informasi 

yang menjadi kebutuhan seseorang atau kelompok untuk menjadi 

sarana dalam membantu mengambil keputusan yang didasarkan 

pada data yang sudah ada.   

d. Jenis – Jenis dan Proses Komunikasi  

Stoner126 memberikan klasifikasi jenis komunikasi vertikal 

kedalam beberapa hal, yaitu:  

1) Komunikasi yang dilakukan dari atas kebawah ataupun sebaliknya 

melalui model garis komando.  

2) Komunikasi jenis lateral adalah komunikasi yang dilakukan 

dengan mengikuti suatu pola arus pekerjaan dalam suatu 

organisasi, yang terjadi diantara anggota dalam kelompok satuan 

 
126 Stoner, Freeman, Gilbert Jr. Management, 227. 
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kerja, antar kelompok kerja ataupun diantara anggota dan 

departemen. 

3) Komunikasi jenis informal merupakan jenis komunikasi di dalam 

organisasi yang tidak disepakati secara resmi. 

Terdapat dua hal yang menjadi argumentasi alasan yang 

menjadi sebuah keniscayaan terjadinya komunikasi sebagai inti dari 

iklim organisasi, yaitu:  

1) Keberadaan komunikasi menjadi praktik aktivitas yang asasi dalam 

pola hubungan organisasi.  

2) Dalam praktik organisasi selain telah memiliki berbagai tujuan 

juga terdapat nilai-nilai sosial yang dimaknai oleh anggota di 

dalam suatu hubungan interaksi kerja.127 

Di dalam proses komunikasi sesungguhnya adalah dimulainya 

pengiriman pesan/sender, dilanjutkan dengan menyampaikan 

pesan/message, melalui saluran media yang dapat diterima oleh 

penerima pesan/receirver,   yang selanjutnya akan tercipta umpan 

balik/feedback sebagai efek respon penerima pesan pada seseorang 

yang mengirimkan pesan.  Oleh karenanya dalam penyampaian dan 

penerimaan informasi itu semua adalah merupakan aktifitas 

komunikasi. Sehingga jika kemudian informasi  tidak disampaikan 

dengan akurat maka akan berimplikasi pada tidak terbangunnya 

komunikasi yang baik. Sebuah aktifitas komunikasi yang sering kali 

 
127 Andre Harjana, Iklim Komunikasi Organisasi, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volumen 4 No. 2 

Desember 2007, 180.    
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terjadi adanya block (penghalang) dan filters (penyaring) komunikasi.  

Upaya penyampaian kode berita yang dilakukan oleh komunikator 

dengan bentuk yang tepat dan baik, sehingga penerima dapat 

memahami akan kode-kode tersebut (decoding). 

Mark E. Hanson memberikan penjelasan dalam proses 

komunikasi dengan teori human relation yang kemudian menjadi teori 

sistem social lebih populer dengan model S-M-C-R yang memiliki 

makna bahwa terdapat empat hal yang penting untuk diperhatikan 

terkait dengan proses komunikasi yakni: Source/sumber, 

Message/Pesan, Channel/saluran atau media, Recierver/Penerima.128  

Dalam prespektif teori klasik manajemen ilmiah Taylor  

memaknai komunikasi sebagai media control pimpinan secara vertical 

dengan menggukan suatu media dengan saluran formal/resmi, 

akhirnya komunikasi dapat diartikulasikan sebagai suatu proses 

penyampaian ide-ide, pemikiran dan berbagai gagasan seseorang 

kepada yang lainnya.  yang berarti komunikasi tak ubahnya adalah 

wadah media sebagai perantara penyampai pesan dari satu ke yang 

lainnya.  

Human relation yang bermuasal pada Studi Howtorne 

memberikan pandangan bahwa  model SMCR merupakan komunikasi 

yang lebih informal. Yang berarti komunikasi sebagai proses 

pertukaran nilai. Sedangkan dalam pandangan open system, 

 
128 Mark E. Hanson, Educational and Organizational Behavior (Boston: Allyn and Bacon, 1996), 

233.  
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komunikasi adalah sarana saling menyampaikan pesan dan makna 

diantara organisasi dan lingkungannya, seerta berbagai jaringan sistem 

yang diantaranya saling ada ketergantungan.  

Dalam komunikasi tentu diperlukan untuk menggambarkan 

suatu kejadian komunikasi yang ada dalam lingkup kiai dan 

lingkungan yang ada disekitar pesantren, yang bisa menggambarkan 

situasi dengan lengkap. Karena dibutuhkan oleh sebab peran kiai yang 

sangat besar baik dilingkup internal pesantran maupun lingkup 

eksternal. Disinalah peran kiai dalam  penguatan komitmen sebagai 

upaya menjaga tradisi pesantren dengan menggunakan model 

komunikasi SMCR Berlo.129 Model Komunikasi SMCR merupakan 

model komunikasi seharna untuk memahami peristiwa komunikasi 

dalam riset ini yang diadopsi dari perilaku organisasi yang muncul di 

dalam kepemimpinan pada lembaga pendidikan.  

Dalam model SMCR pertama diperkenalkan oleh Berlo,  yang 

selanjutnya penjelasannya perluas kembali oleh Roggers130 dengan 

menggunakan duah yang menjadi elemen dasar yakni effects and 

feedback. Hanson menyatakan pada model SMCR sebagai model yang 

paling mendasar sebagai sarana dalam memahami berbagai peristiwa 

sauatu komunikasi.131 Model SMCR ini memiliki komponen utama 

dalam pola komunikasi yang terdiri dari bagian penting, source, 

 
129 David K. Berlo, The Process of Communication: An Intruduction to Theory and Practice (New 

York: Holt: Renehart and Wiston, 1960), 72.  
130 Everett M Roggers, Rekha Agarwala Rogers, Communication in Organization (New York: The 

Three Press, 1976), 10-11. 
131 Mark E. Hanson, Educational, 261. 
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massage, channel, receiver, keempatnya akan selalu menyertai dalam 

setiap proses komunikasi.132  

Dibutuhkan delapan unsur utama terjadinya proses komunikasi 

untuk menyampaikan pesan dari komunikan dan komunikator:133    

1) Sender atau pengirim, source atau sumber sosok yang memiliki 

gagasan yang akan disampaikan sebagai awal dimulainya 

komunikasi. Dalam suatu sistem organisasi sumber gagasan, 

pemikiran, ide dan informasi tidak berarti selalu pemimpin namun 

bisa juga dari karyawan. Source atau sumber merupakan pelaku 

utama terjadi komunikasi, sebagai individu penyampai pesan 

pertama kepada pihak lain baik perorangan maupun kelompok. 

Individu disni bisa diartikan sebagai seumber utama pesan yang 

bermakna sebagai orang yang memiliki power dan kapasitas utama 

di dalam organisasi. Di pesantren kiai menjadi seumber utama 

dalam komunikasi namun demikian jika dikembalikan kepada 

konsep utama komunikasi interaksional dan komunikasi 

transaksional, oleh karenanya yangmenjadi sumber komunikasi 

adalah kiai dan para pengikutnya yang memiliki posisi sebagai 

sumber dan penerima sumber. 

2) Encoding atau penyandian merupakan proses pemaknaan terhadap 

informasi yang didapat, encoding kegiatan merubah informasi dari 

berbagai simbol-simbol  verbal dan nonverbal.  

 
132 Everett M Roggers, Rekha Agarwala Rogers, Communication, 11. 
133 Stephen P. Robbins, Timothy A., Judge, Perilaku Organisasi, 6. 
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3) Message atau pesan merupakan sesuatu yang akan disampaikan 

oleh komunikan kepada komunikator bentunya bisa ucapan, 

tulisan, gerak tubuh dan ekspresi wajah.  Sementara massage 

adalah sesuatu yang disampaikan oleh sumber informasi kepada 

penerima informasi, yang berisikan  berbagai tindakan komunikasi 

dan ide yang dikomunikasikan bisa berupa simbol yang memiliki 

artikulasi jelas.  Pesan dapat berbbentuk verbal (bahasa) maupun 

nonverbal (non bahasa), tertulis atau gambar.134  Bisa juga pesan 

disampaikan dalam suatu bentuk tubuh maupun penampilan, 

seperti halnya, ekspresi mimik mulut ketika berbicara, gerak mata, 

gerak gerik yang ditunjukkan, sentuhan, postur dan sikap tubuh 

yang sering berubah-ubah, suara tinggi maupun rendah, suara cepat 

maupun pelan, temasuk nada dan kecepatan suara dan ekspresi 

vocal, keadaan lingkungan jarak dan isyarat yang diungkapkan.135 

4) Channel atau saluran adalah media yang dipergunakan untuk 

menyampaikan berbagai pesan. Channel yang digunakan 

menyampaikan pesan terhadap media atau saluran distribusi. 

Dalam hal ini bisa menggunakan media yang ada, missal: telphon, 

WA FB, instagram dll. Channel atau salruan, bisa berbantuk media 

atau saluran pribadi, keberadaan media dipergunakan sebagai 

penyampai pesan kepada pihak lain secara keseluruhan. Sementara 

 
134 Pace Faules, Organizational, 30 
135 Gerald M Goldhaber, Communication in Organizations, Organisaties, Communicatie (Lowa: 

Wn. C. Brown, 1986), 189. 
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saluruan interpersonal hanya melibatkan tatap muka diantara 

keduanya. Yang membedakan adalah jika media tidak 

membutuhkan umpan balik, sementara saluran interpersonal 

membutuhkan umpan balik.  

5) Decoding atau penerjamahan sandi merupakan kegiatan 

memberikan tafsir terhadap pesan penting. Dalam hal ini banyak 

hal yang melatar belakangi: semisal aspek kebudayaan, latar 

pendidikan, lingkungan dan praduga. Dari proses penafsiran ini 

akan memungkinhal hal-hal lain terjadi seperti halnya keberpedaan 

pemahaman maksud tujuan dari pesan yang disampaikan.  

6) receiver atau penerima merupakan komponen terpenting dalam 

proses interaksi komunikasi karena penerima adalah orang yang 

menjadi target pesan atau informasi. Penerima informasi memiliki 

posisi sentral untuk memahami pesan-pesan dan maksud dari 

pengiriman informasi sehingga tujuan dalam komunikasi dapat 

tercapai dengan baik.   

7)  Penafsiran merupakan aktifitas penafsiran menterjamahkan simbol 

dan sandi pesan dari komunikator. Proses pesanfsiran ini dilakukan 

oleh komunikan.  

8) Umpan Balik atau feedback adalah respon dari komunikan 

terhadap adanya informasi yang disampaikan oleh komunikator. 

Umpan bali ini boleh jadi dalam proses komunikasi dua arah.  
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Tabel 2. 2 

Pola Alur Komunikasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren  

1. Kepemimpinan Dalam Islam  

Di dalam prespektif Islam semua orang itu merupakan pemimpin 

kullukum ra’in).  oleh sebab itulah, setiap orang memiliki tanggungjawab 

atas perbuatan yang dilakukannya kepada siapa saja dimasa hidupnya baik 

ketika berada di duia maupun kepada tuhannya.. Muhajir memberikan 

deskripsi menarik mengenai hal ini, dia berhasil mengkonstruksi sebuah 

sketsa konseptual yang berdasarkan dari ungkapan kullukum ra’in, yang 

kemudian diperkuat dengan menggabungkan dengan teori-teori lain, 

semacam teori pada disiplin keilmuan sosiologi yang berkaitan dengan 
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fungsionalsime social dan juga teori yang berkaitan dengan kepemimpinan 

situasional.136  

Sesungguhnya jika membahas kepemimpinan dalam prespektif 

Islam, tentu akan bermuara pada dua sumber utama yaitu AL-Qur’an dan 

Hadist Nabi. Al-Qur’an dengan komprehensif telah mengambarkan 

konsep-konsep dan termenologi kepemimpinan. Beberapa konsep 

kepemimpinan itu yakni, khalifah, imam dan ulil amri. 

a. Khalifah  

Penejelasan tentang Khalifah diuraikan  dalam al-Baqarah ayat 

30:  

لِل ِۡۡۡإَوذۡ  َربَُّكۡ َۡۡملَ ۡقَاَلۡ َجاِعلۡ ئَِكةِ ۡ ۡۡۡۡإِِّنِ ۡٱِِف
َ َخلِيَفة  ۡۡرل  َت ۡقَالُوۡ ِۡۡضۡ

َ
أ ُيفۡ اْۡ َمنۡ فِيَهاۡ ِسُدَۡۡعُلۡ

ُسۡلََك ُۡنۡنَُسِبُِحِِۡبَمۡ َءَۡوَن ِۡلَِما ۡۡٱفُِكۡفِيَهاَۡويَسۡ  ۡ ِۡدَكَۡوُنَقِدِ عۡ ۡقَاَلۡإِِّنِ
َ
ۡلَُموَنۡۡلَُمَۡماََۡلَۡتعۡ أ

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

 

Khalifah secara harfiah memilik mencakup dari beberapa huruf 

yakni huruf kha’, lam dan fa memiliki interpretasi pemahaman bahwa: 1). 

Bermakna mengganti, 2). Bermakna kedudukan, 3). Bermakna perubahan. 

Dari ketiganya dapat diketahui beberapa beberapa redaksi ayat al-Qur’an 

yaitu dari bentuk fi’il madzi, yang tentu berimplikasi pada makna yang 

beragama. Kata khalifah diambil dari fi’il madzi yang pertam adala dari 

 
136 Abd. halim Soebahar, Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan 

Sistem Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2013), 61. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 112 

fi’il madzi khalafa-yakhlifu yang dipakai untuk makna “mengganti” 

sedangkan dari bentuk fi’il madzi kedua diambil dari madzi istakhlafa-

yastakhlifu yang memiliki makna “menjadikan”.137  Dari penjelasan diatas 

Fakhruddin al-Razi memberikan interpretasi bahwa termenologi khalfih 

memiliki makna bahwa ada orang yang datang setelah orang lain, lalu 

kemudian orang tersebut menjadi pengganti.138 

b. Imam  

Penejelasan tentang Khalifah diuraikan  dalam al-Baqarah ayat 

124:  

َِۡر ۡإِب َۡۡۡتَلۡ بۡ ٱِإَوذِۡۡ۞ ُهنَّ ۡۡۡتۡ بَِكلَِم ۡۡۡۥَمَۡربُّهُۡۧ ه َتمَّ
َ
َۡجاِعلَُكۡلِلنَّاِسۡإَِمامۡ ۡۡفَأ قَاَلَۡوِمنۡۡۡا ۡقَاَلۡإِِّنِ

ۡ ٱِديَۡۡيَناُلَۡعهۡ قَاَلََۡلُۡۡذِرِيَِّتيۡ ۡلِِمنَيۡۡلظَّ
     

Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim diujiTuhannya dengan 

beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim 

menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan 

menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan 

saya mohon juga) dari keturunanku" Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) 

tidak mengenai orang yang zalim". 

 

Kata imam secara harfiah terdiri dari beberapa huruf yakni 

hamzah dan mim, jika diteaah di kedua hurut ini memiliki makna yang 

beragam dan yang bermakna hama’ah, tempat kembali, waktu dan 

maksud. Kata imam dalam bentuk tunggal (mufrad).  

Dikalangan ulama imam diartikan sebagai seseorang yang bisa 

dijarikan panutan dan bisa diikuti berbagai aktivitasnya. Semisal: Nabi 

 
137 Al-Qur’an menggunakan bentuk istakhlafa-yastakhlifu pada lima ayat (QS. Al-Nur:55, al-

An’am:133, Hud: 57, dan al_A’raf:129), selain itu menggunakan bentuk khalafa-yakhlifu 

dibeberapa ayat lainnya. Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufaharas li alfas al-

Qur’an al-Karim (BeirutL Dar al-Fikr, 1997/1418), 303-306. 
138 Al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, 330 
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Muhammad SAW. Beliau sebagai imam bagi seluruh ummatnya yang 

muslim, , bahkan beliau adalah pemimpinnya para pemimpin, presiden 

dalam sebuah Negara banga dianggap sebagai imam bagi rakyatnya, 

demiian juga al-Qur’an merupakan imam bagi seluruh umam Islam 

yang beriman.139 

c. Ulim amri  

Penejelasan tentang Ulim amri  diuraikan  dalam an-Nisa ayat 

59 

َهاۡۡيَ ۡ يُّ
َ
ِيَنَۡءاَمُنوۡ ۡٱأ ِطيُعواَّْۡۡلَّ

َ
ِطيُعواْۡۡٱاْۡأ

َ
َۡوأ َ ْوِِلۡۡٱَّللَّ

ُ
ۡٱلرَُّسوَلَۡوأ

َ ۡ مۡ ل  ِِفُۡۡۡۡتمۡ زَعۡ إِنۡتََن ۡفَۡۡۡرِِۡمنُكم 
إََِلۡۡۡۡء َۡشۡ  وُهۡ وَۡٱفَُردُّ ِۡ ُكنُتمۡ ۡٱَّللَّ إِنۡ ِۡتُؤۡ ۡۡلرَُّسوِلۡ ب وَۡٱِمُنوَنۡ ِۡ َۡٱَّللَّ َخي  َۡذ ِۡۡۡخرِ ۡٓأۡلٱِمۡۡوۡ ل  ۡۡلَِكۡ
حۡ 
َ
ۡۡنُۡسََۡوأ

 
ۡۡتَأ ۡوِيًلا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Istilah ulu Al-Amri diambil dari dua kosa kata yakni kata ulu 

yang mermakna yang memilii/pemilik, sedangkan al-amri bermakna 

perkara yang mengandung perintah untuk dilakukan. jika ulul al-amri 

menjadi satu kata maka memiliki makna orang yang memiliki 

kekuasaan dalam hal ini bisa disebut dengan pemerintah atau umaro.140  

Dalam tafsir at-Thabari dengan nama asli Abu Ja’far 

Muhammad bin Jabir at-Thabari disebutkan bahwa para ta’wil 

 
139 Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, al-Jami’ lil Akhkam al-Qur’an (Mishr: Dar 

al-Katib al-Arabi, 1976), 263-274 
140 Dengan akar kata al-amr terdapat tida huruf hamzah, mim, ra ketiganya memiliki pengertian: 

perkara, perintah, berkat dan keajaiban 
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memiliki perbedaan pendapat di dalam memahami kata ulul al-amri. 

Pendapat pertama mengatakan, kata ulul al-amri yang dimaksudkan 

adalah umara. Pendapat kedua mengatakan, bahwa ulul al-amri adalah 

al-ahlu al-ilmi wa al-fiqh (seseorang yang dianggap memiliki 

kompetensi dibindang ilmu fiqh), pendapat ketiga mengatakan ulul al-

amri adalah merupakan para sahabat Nabi Muhammad Saw. Yakni 

sayyidina Abu Bakar, Sahabat Umar bin Khattab Ra.141 

 

2. Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren  

Kiai adalah gelar yang diperuntukkan kepada seorang pendiri dan 

pemimpin suatu pondok pesantren. yang telah mendedidaksikan 

kehidupannya di jalan Allah dengan menyebarkan serta mendalami 

ajarannya melalui bidang pendidikan.  Gelar kiai berhubungan erat dengan 

tradisi pesantren, kiai diberikan kepada mereka yang memiliki kedalam 

ilmu.142 

Kiai memiliki  peran sebagai pendidik disamping itu juga berperan 

sebagai pemegang kendali dalam manajerial pesantren, bentuk dan tradisi 

keanekaragaman pesantren merupakan efek dari kecenderungan kiai 

sebagai individu. Sebutan kiai dalam setiap daerah terdapat keberbedaan, 

bergantung daerah tempat tinggalnya. pada masyarakat jawa disebut kiai, 

sementara di dalam budaya sunda disebut ajengan, di daerah Aceh 

dipangil Tengku,  sumatera di sebut Syaikh, pada masyarakat 

 
141 Tafsir at-Thabari, Juz 5, 147-149 
142 Rusman Pausin, Kepemimpinan Kyai dan Kualitas Belajar Santri (Sidoarjo: Qisthos Digital 

Press, 2010), 40. 
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Minangkabau di juluki Buya, sementara di NTB dan Kalimantan dipanggil 

Tuan Guru.143 

Kiai adalah pemimpin di institusi pesantren, jika dilihat dai tugas 

dan fungsi kepemimpinan merupakan fenomena yang unik. Unik disini 

mengambarkan bahwa tugas-tugas yang dan berbagai tanggung jawab 

yang dipikul kiai  sangatlah kompleks. Di dalam pesantren selain sebagai 

pimpinan kiai juga sebagai pemimpin lembaga pendidikan Islam yang 

memiliki tugas merancang berbagai model dan desain sistem pendidikan 

pesantren yang didalamnya mencakup perencanaan dan pengembangan 

kurikulum, aturan-aturan, sistem evaluasi dan pelaksanaan proses belajar 

mengajar, dan memimpin tata kelola pesantren dan bahkan tugas sebagai 

pemimpin di lingkungan masyarakatnya.144 Luasnya pengaruh kiai 

menggambarkan bahwa otoritas dan wewenang kiai tidak hanya berada di 

lingkungan dalam pesantren namun juga sangat berpengaruh di luar 

pesantren. Hal ini menandakan bahwa kepemimpinan kiai memberikan 

dampak langsung kepada budaya pesantren.145 

Di lingkungan pondok pesantren kiai merupakan unsur kunci.146 

Telaah dan kajian tentang pesantren tidak dapat dipisahkan dari figur 

 
143 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi 

(Jakarta: Erlangga, 1995), 36. 
144 Iyas Arif Purwanto dan Ahmad Muhammad, Kepemimpinan Kiai  dalam Membentuk etos 

Kerja Santri, Jurnal MD. Juli, 2015, 229 
145 Suhendar, Analisis Pengauh Kepemimpinan Kiai, Budaya Pesantren dan Motivasi Kerja Guru 

Terhadap Mutu Pendidikan di Propinsi Banten, Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 34 No.2 tahun 

2017, 161. 
146 Istilah kiai sesungguhnya berawal dari penyebutan benda-benda kunu yang dimiliki para 

penguasa di tanah jawa (raja, sinopati atau para pembesar kerajaan). Diyakini bahwa benda berupa 

pusaka mengandung kekuatan supranatural yang dapat menentramkan dan memulihkan kekuasaan 

suatu daerah dan Negara. Benda tersebut dapat memberikan kesantian yang lebih kepada 
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seorang kiai147 yang menjadi top leader pesantren. Komponen utama 

pesantren adalah kiai,148 yang memiliki tugas dan fungsi tidak tidak hanya 

tetang sistem pendidikan di pesantren namun juga memerankan diri dalam 

menata kehidupan seluruh komunitas di dalam pesantren dengan 

pendampingan, membimbing dan mendidik umat.149  

Kiai memiliki makna tunggal. Dibeberapa hal, Kiai melekat pada 

berbagai status. Salah satunya yakni Kiai sebagai tokoh agama. Yang 

memiliki makna bahwa Kiai adalah figur penting dalam suatu komunitas 

masyarakat Islam di Indonesia. Posisi ini sesungguhnya tidak terlepas dari 

kepribadian yang sarat dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Karena 

pada sosok Kiai melekat suatu otoritas karisma dengan ilmu yang luas, 

kebaikan dan kepemimpinan. Hal ini yang kemudian Kiai seantiasa di 

posisikan sebagai uswatun hasanah oleh masyarakatnya, atau contoh yang 

selalu menjadi panutan. Segala sesuatu yang kaitannya dengan kebutuhan 

dan permasalahan masyarakat biasanya Kiai dijadikan sebagai tumpua 

rujukan dan konsultasi, inilah posisi Kiai tidak hanya sebagai tokoh agama 

 
pemaikainya. Dan sampai sekarang masyarakat jawa menghormati benda tersebut dengan sebutan 

kiai, semisal kiai sakti adalah dua benda gamelan kesenian wayang di jawa, kiai garuda kencana 

adalah nama kereta emas yang sampai sekrang di keramatkan keluarga keratin Yogyakarta 

(Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: LP3S, 

1982), 55.  
147  Hirojo Horikhoshi, Kiai dan Perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1987), 1.  
148 Kompenen lain adalah (santri, mushalla/masjid, pengajian kitab-kitab Islam klasik, dan pondok) 

Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: LP3S, 

1982), 79.  
149 Imron Arifin, Kepemimpinan Kiai dalam Perubahan Manajemen Pondok Pesantren 

(Yogyakarta: CV. Aditya Media), 47.  
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namun juga menjadi pedoman dalam hal ekonomi, politik, sosial dan 

budaya. 150 

Mengingat perannya yang sangat penting, maka keberadaan kiai 

dalam melaksanakan aktifitas memerlukan suatu kompetensi tertentu 

untuk mengawal fungsinya, semisal keluasan kepandaian akal budi 

(kebijaksanaan) dan pandangan yang mendalam serta keterampilan-

keterampilan dan keilmuan keagamaan yang mumpuni. 151 Peran lain 

selain hal tersebut yang diatas adalah kiai sebagai da’i atau muballigh  

yang mendakwahkan agama Islam melalui berbagai wadah baik formal 

semisal di pesantren, madrasah-madrasah maupun non formal semisal 

musholla, majlis ta’lim dan masjid yang berada ditengah-tengah 

perkampungan masyarakat.  

Dalam pandangan masyarakat, kiai dianggap memiliki suatu 

kelebihan - kelebihan yang kelebihan tersebut tidak ditemukan pada 

masyarakat umum, sehingga hal  ini yang kemudian kiai mendapatkan 

posisi terhorman dan dihormati oleh masyarakat yang memandang bahwa 

kiai adalah figur yang memiliki keluasan dan kedalam dalam nilai-nilai ke 

agamaan, lebih dari itu kiaidipersonifikasikan sebagai sosok sakti yang 

menjadi tempat masyarakat dalam berkonsultasi dan meminta bantuan. 

Semisal, kiai menjadi tumpuan sebagai pakar kedokteran tradisional yang 

membantu dalam mengobati beberapa penyakit, diluar itu, masyarakat 

meyakini bahwa kiai merupakan sosok yang dekat dengan tuhan dan 

 
150 Sukamto, Kepemimpinan dan Struktur Kiai (Jombang: Jurnal Prisma, 1997), 28 
151 Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren, 121 
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memiliki spiritualitas tinggi yang mampu memberikan energi positif  

kepada mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup.152 

Pendapat lain menyaakan bahwa kiai sebagai patron pada 

komunitas muslim, paternalism adalah gambaran perilakunya ketika 

bersama dengan masayarakat. Dengan posisinya sebagai tokoh yang 

mampu memberikan perlindungan dan pendampingan masyarakat dalam 

perjuangan amar ma’ruf nahi mungkar. Ziemek menyatakan bahwa kiai 

sebagai pemimpin pesantren memiliki keahlian dalam menentukan 

karakter pesantren oleh sebab kecakapan dan kepribadian yang 

dimilikinya.153  

Kiai adalah figure utama setiap pesantren, karena selain orang 

yang memiliki keilmuan yang tinggi, kiai sekaligus ebagai pendiri, pemilik 

dan pewakaf pesantren.154 Kiai pemegang hak prerogratif di pesantren, 

dengan beberapa ciri khas yang bersifat karismatik dan independen.155 

Tolhah hasan menggambarkan sosok kiai sebagai berikut:156 a) Pemimpin 

masyarakat (community leader), b). Pemimpin Keilmuan (Intelectual 

leader), c). pemipin kerohanian (spiritual leader), d). pemimpin 

administrative, yakni kiai berperan dalam penanggungjawab unit-unit 

lembaga pendidikan di pesantren dan unit-unit kemasyarakatan lainnya. 

 
152 Nasaruddin Umar, Rethinking Pesantren (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas, 2014), 44.  
153 Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahasn Sosial, terj. Butche B. Sundojo (Jakarta: P3M, 

1986), 138.  
154 Babun Suharto, Dari Pesantren Untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era 

Globalisasi (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 84.  
155 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 229.  
156 Tolhah Hasan, Dalam Pengantar Imron Arifin, kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren 

Tebuireng (Malang: Kalimasahada, 1993), xii. 
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D. Konsep Budaya Religius 

1. Hakekat Budaya Religius Di Pondok Pesantren  

Setiap organisasi apapun pasti memiliki suatu kepribadian, 

karenanya setiap orang memiliki perilaku sifat yang tetap dan relatif tidak 

berubah, hal ini tentu dapat membatu dalam melakukan melakukan 

perkiraan terhadap sikap dan perilaku mereka. Oleh sebab itu, organisasi 

tak ubahnya adalah orang yang dapat dikelompokkan seperti contoh, 

keramaha, hangat, kaki, inovatif dan konservatif.157  

Budaya berawal dari sutu disiplin keilmuan dibidang antropologi 

sosial. Penggunaan istilah budaya sesungguhnya bisa diterjamahkan 

sebagai totalitas dari sebuah perilaku, seni dan kepercayaan serta 

kelembagaan dan seluruh produk yang merupakan suatu karya dan 

pemikiran manusia yang memiliki ciri tentang kondisi masyarakat 

maupun penduduk yang ditransmisikan secara bersama-sama.158 

Dalam pandangan Edwar B. Taylor budaya sesungguhnya 

merupakan keseluruhan dari sesuatu yang kompleks yang berupa 

pengetahuan, keyakinan dan kepercayaan, keseniaan, moralitas, tatanan 

hukum, kebiasaan adat-istiadat seta kemampuan lainnya yang didapatkan 

oleh manusia seabagai bagian dari sistem di masyarakat.159 Budaya yakni 

 
157Stephan P. Robbins, Essensial of Organization Behavior, Terjamah: Halida (Jakarta: Erlangga, 

2002), 279.   
158 Asmaun, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Malang: UIN Maliki, 2010), 70.  
159 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Aplikasi (Yogyakarta: Teras, 

2002), 279. 
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suatu asumsi-asumsi yang didasarkan pada keyakinan anggota dan 

kelompok di dalam organisasi.160 

Budaya sendiri diambil dari bahsa sansekerta yang memiliki 

makna buddhayah, merupakan kata jamak dari buddhi/budi/akal dimaknai 

sebagai sesuatu yang memiliki hubungan dengan budi serta akal manusia. 

Dalam bahasa inggris budaya disebut dengan culture,  

Dengan asal kata colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. 

Culture diterjemahkan menjadi “kultur” di dalam bahasa indonesia. 

Sementara di dalam bahasa Indonesia kebudayaan miliki setiap 

masyarakat, terkadang terdapat masyarakat yang memiliki perkembangan 

kebudayaan yang sangat baik adapula yang tidak.161  

Dalam kajian ke Islam-an Budaya identif dengan ‘urf yang bersal 

dari kata ‘arafa ya’rifu ‘urfan yang berarti mengetahui.  Secara 

terminologi ‘urf disamakan dengan adat atau budaya. Namun secara 

epistimologi ‘urf merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan 

dijalankan secara biasa atau apa adanya baik itu perilaku ataupun 

ucapan.162  

Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip M. Noor Harisuddin 

menjelasakan: 

 
160 Nur Kholis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Modelm Aplikasi (Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasmara Indonesia, 2003), 200.  
161 Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya 

Dasar (Surabaya; UIN Sunan Ampel Press), 134 
162 M. Noor Harisudin, Fikih Nusantara: Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia 

(Tangerang: Pustaka Compass, 2019), 40.  
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هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطالقه  
 علي معين خاص ال اتلفه اللغة وال يتبادر غريه عند فهمه  

Artinya: Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya 

dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz 

yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta 

hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.  

 

ر  ىف النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطباع السليمة ابلقبول هو ما استق  

Artinya: Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya 

dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz 

yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta 

hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan 
 

Dalam mempelajari tingkatan budaya memiliki beberapa 

tingakatan, dari yang terlihat dalam prilaku sampai pada yang 

tersembunyi. Jika dilakukan pengklasifikasian bertingkat maka topik 

dalam studi budaya dapat disusun sebagai berikut:  

a. Artefak, merupakan budaya yang dapat dilihat, seperti artefak lesan 

seperti bahasa yang digunakan, cerita dan mitos yang diungkapkan 

dalam ritual/ upacara dalm organisasi. Artefak perilaku seperti 

teknologi dan metode yang digunakan dan fisik, seperti sikap anggota 

yang ada dalam organisasi menghadapi anggota lain, dalam 

mengahadapi anggota karyawan baru. Ketiga tersebut adalah 

manifestasi nyata dari budaya organisasi .  

b. Prespektif/sudut pandang merupakan suatu aturan dan norma yang 

bisa diterapkan dalam kontek tertentu, misalnya untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapi, cara anggota organisasi 
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mendefinisikan situasi-situasi yang muncul. Biasanya anggota 

menyadari perspektif ini 

c. Nilai merupakan titik awal yang menjadi dasar yang digunakan untuk 

mengevaluasi anggota organisasi untuk menilai organisasi, perbuatan, 

situasi dan hal-hal yang lain yang ada dalam organisasi. Nilai ini lebih 

abstrak dibanding perspektif, walaupun sering diungkapkan dalam 

filsafat organisasi dalam menjalankan misinya.  

d. Asumsi merupakan sutu keyakinan yang ada pada diri anggota 

organisasi baik tentang diri mereka, orang lain maupun tentang relasi 

diantara mereka yang kaitannya tentang hakekat organisasi. Asumsi 

ini sering kali tidak mendapatkan perhatian dan diposisikan lebih 

dalam pada artefak, prespektif dan lainnya.163 

Menurut Bartky dan Manan budaya memiliki beberapa 

karakteristik budaya dasar namun bermakna luas, yakni:  

a. Kebudayaan itu dapat dipelajari tidak bersifat instingtif  

b. Kebudayaan bisa ditanamkan kepada seseorang  

c. Kebudayaan berifat sosial yang bermakna bahwa kebudayaan dapat 

dimiliki oleh seseorang dalam suatu kehidupan masyarakat yang 

terorganisasi.  

d. Kebudayan juga bersifat gagasa/ideational, yang berarti merupakan 

suatu kebiasan kelompok yang diwujudkan  menjadi suatu norma-

norma – norma ideal atapun suatu pola perilaku. 

 
163 Sergiovanni, T.J. and Starratt, R.J. Supervision: Human Perspectives, 4th 

edn (NewYork: McGraw-Hill, 1988), 68. 
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e. Kebudayaan bisa dirasakan sampai dapat memuaskan individu, yakni 

dapat memuaskan secara biologis maupun kebutuhan lainnya.  

f. Kebudayan bersifat integratif, yang bermakna terdapat suatu tekanan 

yang menghendaki adanya konsistensi dalam setiap kebudayaan. 

g.  Kebudayaan dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri.164 

Gardner menjelaskan bahwa Budaya adalah sebagai identitas yang 

memiliki power yang tak terlihat (intengible) dibalik sesuatu yang tanpak 

(tangible) dari sebuah organisasi. Suatu energi kekuatan sosial yang 

mampu menggerakkan seseorang bertingkah laku. Budaya  di dalam suatu 

aturan merupakan identitas yang dikatakan sebagai karakter bagi individu 

yang tersembunyai, mengintegrasikan/menyatukan, memiliki suatu 

makna/artikulasi, arahan dan mobilisasi.165 

Prespektif lain mengatakan bahwasanya budaya berpedoman 

kepada tata sistem yang melakukan pemanaan bersama atas hal yang 

diyakini oleh anggota organisasi dalam suatu bentuk values, norma, 

kebiasaan/tradisi dan  belief serta cara berfikir identik yang mampu 

membedakan diantara organisasi-organisasi yang ada.166 

Aspek-aspek budaya yang didasarkan atas beberapa dimensi 

wujud yang bisa dikelompokkan mejadi: 1). Kompleks sutu gugusan/ide: 

yakni pikiran, nilai, pengetahuan keyakinan akan norma dan sikap, 2). 

Komplek aktifitas: yang merupakan mekanisme komunikasi, jenis-jenis 

 
164 Bartky, JA, Administration as Education Leadership, (London: Sanford University Press, 

1956), 213.  
165 Gardner, Bench Marking Organizational Culture: Organizational As A Primary Factor Ini 

Safety Performance, E Journal Refessional Safety, 26-32. 
166 Ouchi, Theory Z, New York: Addison-Wesley, 1981), 121. 
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tarian, upacara adat dan lain seabgainya, 3). Material hasil beda: yang 

berupa seni dan peralatan dan lain-lain.167  

Dalam tata kelola budaya di pondok pesantren budaya minimal 

diartikan berikut ini:  

a. Suatu sistem nilai keyakinan dan tujuan-tujuan yang diyakini secara 

kolektif dan dimiliki oleh seluruh warga organisasi yang potensial 

untuk membentuk suatu perilaku dan memiliki ketahanan yang lama 

sekalipun terjadi beberapa kali pergantian anggota. Disuatu lembaga 

pendidikan semisal contoh: budaya dengan semangat belajar, budaya 

cinta akan kebersihan lingkungan, budaya yang mendahulukan 

kerjasama.  

b. Norma perilaku yaitu tentang tata cara berberilaku yang telah terbiasa 

dipergunakan suatu organisasi yang bertahan dengan konsisten oleh 

karena para anggota telah mewarisikan kepada anggota yang baru.168 

Pandangan Islam tentang konsep budaya ada dua syarat yang 

menjadi ukuran pelaksanaannya: 1). Al-istiqrar (ketetapan) yang berarti 

budaya harus disepakati oleh kelompok masyarakat, 2). Al- Istimrar 

(kontinyuitas) yang berarti suatu budaya harus terus berlangsung.169 

Di Pondok Pesantren, interaksi individu disesuaikan dengan fungsi 

dan perannya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Budaya 

 
167 Koentjaraningrat, Rintangan-Rintangan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Jakarta: 

Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Seni, 1969), 17. 
168 Kotter dan James, Corporate Culture An Performance, Terjm. (Jakarta: PT. Perhallindo, 1997), 

5. 
169 M. Noor Harisudin, ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Jurnal Al-Fikr 

Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, 68.  
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dikembangkan dengan suatu nilai yang telah ditentukan dengan baik dan 

diusahakan untuk direalisasikan dengan berbagai praktek keseharian 

melalui mekanisme interaksi yang efektif.  Dalam ukuran waktu yang 

relatif panjang. Perilaku religius akan diwujudkan dengan suatu pola 

budaya tertentu yang miliki keunikan dan ke khasan diantara satu pondok 

pesantren dengan pesantren lain. Inilah yang kemudian menjadi suatu 

simbol yang menjadi ciri karakter inti lembaga pondok pesantren yang 

menjadi pembeda diantara pesantren lainnya. 

Asal kata religius adalah religi yang merupakan bahasa latin. 

Harun Nasution memberikan pandangan bahwa religi dari asal kata 

relegere yang bermakna mengumpulkan dan membaca.  Di dalam 

pengertian ini memiliki kesamaan denagan nilai agama yang memiliki 

pesan-pesan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang ada di dalam Kitab 

suci yang harus dibaca. Dalam pendapat lain religi berasal dari suatu kata 

religare yang mengandung makna mengikat.  

Sesungguhnya keberagamaan dan religiusitas itu dimanifestasikan 

melalui berbagai dimensi kehidupan, aktivitas beragama tidak hanya pada 

aspek perilaku ritual (beribadah) saja, melainkan juga pada aspek lain 

semacam aktivitas yang muncul atas dorongan kekuatan supranatural, 

tidak hanya berlaku pada aktivitas yang terlihat saja namun juga pada 

aktivitas lain yang tidak terlihat yang terjadi pada hati seseorang. Oleh 

karenanya keberagamaan itu meliputi pada sisi dan dimensi yang luas. 
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Sehingga dapat disimpulkan  agama merupakan sistem yang berdimensi 

banyak.170 

Strategi pengembangan budaya religius adalah langkah-langkah 

yang terkoneksi dengan implementasi gagasan, planning, dan eksekusi 

sebuah aktivitas dalam rangka membudayakan ideologi, sikap, pola fikir 

dan perilaku yang bernuansa nilai-nilai keberagamaan menjadi kebiasaan 

sehari-hari,171 serta cara berfikir dan cara bertindak yang didasarkan atas 

nilai-nilai keberagamaan secara menyeluruh.172 

Budaya religius sesunguhnya melampaui suasan religius. 

Penggunaan kata suasana religius memiliki makna berarti suasana yang 

memiliki nuansa religius, semacam adanya perintah mengawali dzikir atau 

pembayaan kita suci sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan atau 

pengabsenan sebelum di dimulainya shalat, hal ini dilakukan agar nilai-

nilai religius tertanaman dengan baik pada diri peserta didik/santri. 

Karenanya suasana religius tumbuh atas dasar kebiasaan yang muncul 

pada diri santri sebagai implementasi dari pandangannya yang berkaitan 

dengan perilaku, sikap serta nilai-nilai.173 

Dalam Islam konsep budaya religius dapat dilihat dari justifikasi 

doktrin agama, seperti halnya perintah untuk menjalankan agama dengan 

kaffah. Yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Al-Baqarah ayat 208.  

 
170 Djamaludin Ancok, Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 76. 
171 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Kerakter Bangsa Berperadaban 

(Jogjakarta, Pustaka Belajar, 2017), 22 
172 Husaini, Implementasi Beudaya Religius di Pesantren, Madrasah dan Sekolah, (Jogjakarta: 

Pustaka Marwa, 2010), 87 
173 Nurul Dzuhriyah, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Akademik Religius dan Manusiawi 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 76.  
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ۡۡيَ ۡ َها يُّ
َ
ۡۡٱأ ْ َءاَمُنوا ِيَنۡ ۡۡخُۡدۡ ۡٱَّلَّ ِِف ل ۡٱلُواْۡ َك ۡلِسِ ُخُطَو ۡۡۡفَّةۡ ِمۡ تَتَّبُِعواْۡ َۡۡوََلۡ يۡ ٱِت ۡلَُكمۡ ۡۡۥإِنَّهُِۡۡۡنۡ َط ۡلشَّ

بنِيۡ َۡعُدِوۡ  ۡۡۡۡمُّ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 

 

Budaya Religius memiliki lima dimensi sebagaimana disampaikan 

Glock dan Strak yang dikutip oleh Widiyanto yaitu:174  

a. Religiusitas Practice (the ritualistic dimension) 

Hal ini mengambarkan tentang sekuat apa seseorang dalam 

mempraktikkan dan mengerjakan berbagai kewajiban ibadah 

keagamaan semisal, pelaksanaan zakat, shalat, puasa dan lain 

sebagainya.  

b. Religiusitas Bilief (the ideological dimention)  

Pada poin ini memberikan nilai pada seseorang pada tingkatan apa dia 

dalam menerima sesuatu yang bersifat dogmatik pada ajaran yang 

terkandung dalam agamanya. Seperti keyakinan dan kepercayaan 

tentang adanya tuhan, malaikat, Nabi dan Rosul, Kitab-kitab, surga, 

neraka dan hal-hal lain yang dogmatik.  

c. Religiusitas Knowledge (the intellectual dimention) 

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang ajaran-

ajaran agama. Serta aktifitas yang berhubungan dengan bagaimana dia 

dalam mempelajari ajaran agama yang menjadi keyakinannya.  

 

 
174 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 293.  
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d. Religiusitas Feeling (the experiental dimention) 

Berhubungan dengan adanya perasaan-perasaan dalam pengalaman 

keagamaan yang dirasakan dan dan dijalani seseorang. Seperti merasa 

takut dosa, merasa dekat dengan Tuhan atau merasa doa yang dibaca 

dikabulkan.  

e. Religiusitas Effect (theconsequential dimention) 

Pada dimemsi ini menilai tentang sejauhmana perilaku dan sikap 

seseorang yang termotivasi oleh sebab nilai-nilai agamanya yang 

dijewantahkan dalam kehidupannya. Semisal mengikuti berbagai 

kegiatan konversasi alam dan lain sebagainya. 

Tabel 2.3 

 Character Education Partnership 

 

 

 

 

 

 

 

a. social climate, lingkungan yang aman dan peduli di mana semua santri 

merasa diterima dan dihargai, dan memiliki rasa memiliki terhadap 

Lembaga mereka; ini membantu dalam perkembangan moral mereka 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 129 

b. intellectual climate, di mana peserta didik di setiap kelas didukung 

dan ditantang untuk melakukan yang terbaik dan mencapai pekerjaan 

yang berkualitas; ini termasuk kurikulum yang kaya, ketat dan 

menarik, dan pedagogi yang kuat untuk mengajarkannya 

c. rules and policies (aturan dan kebijakan) yang membuat semua 

anggota sekolah bertanggung jawab terhadap standar pembelajaran 

dan perilaku yang tinggi 

d. traditions and routines (tradisi dan rutinitas) yang dibangun dari nilai-

nilai bersama yang menghormati dan memperkuat standar akademik 

dan sosial pesantren  

e. structures; untuk memberikan suara kepada staf dan siswa, dan 

tanggung jawab bersama untuk, memecahkan masalah dan membuat 

keputusan yang mempengaruhi lingkungan sekolah dan kehidupan 

bersama mereka 

f. ways of effectively working with parents (cara efektif bekerja dengan 

orang tua):  untuk mendukung pembelajaran dan pertumbuhan 

karakter 

g. norms for relationships and behaviours (norma untuk hubungan dan 

perilaku) yang menciptakan budaya profesional yang unggul dan 

praktik etis.175 

 

 

 
175 Atul Nischal, Positive Learning Culture 
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2. Strategi Pengembangan Budaya Religius di Pesantren 

Untuk menciptakan suasana religius sesungguhnya sangat 

dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi dimana lokasi akan 

diterapkannya nilai-nilai yang telan menjadi landasan.176  

Dalam penciptaan lingkungan religius dengan cara 

mengkondisikan lingkungan pesantren dengan nilai-nilai perilaku religius.  

Hal ini bisa dilaksanakan dengan berbagai hal yang diantaranya:, 1). 

Kepemimpinan, 2). Relokalisasi dengan menciptakan suasana religius, 3). 

Tempat yang bisa digunakan untuk beribadah, 4). Dukungan maksimal 

dari warga pesantren.177 

Dalam pencitaan budaya religius bisa diproyeksikan dari dua 

bidang, yakni vertikaldan horizontal. 1). Penciptaan budaya religius yang 

bersifat vertikal diwujudkan dengan adanya yang mengikatkan suatu 

relasi dengan Allah Swt. Dengan suatu aktivitas yang mampu 

meningkatkan kuantitas maupun kualitas keagamaan dilingkungan 

pondok pesantren, semisal ubudiya, pelaksanaan shalat berjamaan, 

mgnerjakan puasa senin dan kamis, khataman al-Qur’an, doa-doa yang 

dilakukan secara kolektef dan lain sebagainya. Kedua. Penciptaan sautu 

budaya religius pada aspek horizontal yakni ledih memposisikan adanya 

pondok pesantren sebagai lembaga sosial dengan nilai-nilai religius, yang 

dinilai dari aspek struktur pola kontruksi hubungan antar manusia. Yang 

kemudian dapat diklasifikasi menjadi tiga hubungan, yakni: 1). Hubungan 

 
176 Muhaimin, dkk, Strategi Belajar Mengajar: Penerapan dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama (Surbaya: Citra Media, 1996), 99.  
177 Asmaun, Mewujudkan Budaya Religius, 129. 
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antara pimpinan dan bawahan, 2). Hubungan yang dijalin atas 

profesionalisme, 3). Hubungan sesama ataupun sederajat/sukarela yang 

melandaskan segalas sesuatunya pada nilai-nilai religius, seperti halnya: 

kekuatan persaudaraan, sikap kedermawanan, nilai-nilai kejujuran 

termasuk pula sikap menghormati diantara sesama dan lain-lain. 

3. Implementasi Budaya Religius di Pesantren  

Budaya religius sesungguhnya merupakan suatu himpunan dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam agama yang mendai landasan seseorang 

dalam berperilaku, kebiasan-kebiasaan yang dilakukan dalam aktivitas 

keseharian, suatu tradisi serta simbol-simbol yang di jewantahkan oleh 

pimpinan pesantren, asatidz, umana’ pesantren, santri. Karena itu, dalam 

budaya tidaklah hanya bentuk simbolik saja sebagaimana diutarakan 

diatas, namun terdapat berbagai nilai-nilai. Dalam prosesnya budaya tidak 

berarti muncul begitu saja, namun ia memalui proses-proses 

pembudayaan. 

Pendapat Koentjorongrat memberikan penjelasan  da;am proses 

pembudayaan itu diperoleh melalui tigal sebagai berikut:178 

a. Suatu nilai yang dianut, yakni melakukan suatu rumusan secara 

kolektif terhadap nilai agama yang menjadi suatu kesepakatan dan 

menjadi sautu hal yang penting untuk di kembangkan di pesantren, 

yang selanjutya seluruh warga pesantren dibentuk suatu kometmen 

dan loyalitas bersama-sama untuk menjalankan nilai-nilai yang 

 
178 Koentjoroningrat, Kebudayaan Jawa (Jakarta Timur: Balai Pustaka,  1994), 32. 
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menjadi kesepatanan tesebut. Nilai yang disepakati ini bisa bersifat 

vertikal dan horizontal.179 

b.  Mejadi praktik-praktik keseharian, nilai-nilai kegamaan yang telah 

menjadi suatu kesepakatan di lekasanakan dalam sautu bentuk sikap 

dan perilaku sehari-hari oleh warga pesantren. dalam proses 

pengembangan dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu:180 1). 

Mensosialisasn nilai-nilai agama dan suatu perilaku yang ideal 

sebagai suatu keinginan untuk diperoleh dimasa-masa yang akan 

datang di pesantren, 2). Menetapkan suatu action plan baik itu yang 

bersifat mengguan maupun bulanan dengan sautu tahapan dan 

langkah terstruktur yang dapat dilaksanakan oleh seluruh warga di 

pesantren dalam mewujudkan suatu nilai keagamaan yang menjadi 

suatu kesepakatan bersama. 3). Memberikan reward pada mereka 

yang telah berprestasi dilakangan warga pesantren, baik itu santri, 

dewan guru, tenaga kependidikan sebagai langkah usaha pembiasaan 

(habit formation) yang telaj menunjukkan sikap diri dengan 

menjungjung tinggi sikap komitmen diri terhap ajaran dan nilai-nilai 

agama. Pemberian reward tersebut tidak hanya pada aspek materi 

saja namun juga bisa berupa dalam arti sosial, kultur, psikologis 

lainnya yang memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan 

budaya religius. 4). Aspek simbolisasi budaya, yakni dengan 

melakukan perubahan terhadap suatu simbol budaya yang dipandang 

 
179 Muhaimin, dkk, Rekonstruksi, 325 
180 Asmaun, Mewujudkan Budaya Religius, 117. 
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kurang efektif dan tidak sejalan dengan upaya penguatan simbol 

nillai-nilai agama yang tentu lebih agamis.  

4. Proses Terbentuknya Budaya Religius  

Suatu budaya dapat terbentuk prescirptive (bersifat menemukan) 

dan dapat pula diperoleh melalui sesuatu hal yang diprogram maupun 

direncanakan atau dengan kata lain learning process atau solusi pada 

suatu masalah. 1). bahwa pembentukan ataupun terbentuknya suatu 

budaya religius di pondok pesantren dapat melalui, penurutan, suatu 

peniruan, ataupun penganutan dan penataan terhadap sutau skenarion 

(tradisi, perintah) dari atas maupun dari luar pelaku budaya yang 

bersangkutan.181 1). Pembentukan suatu budaya dengan melakukan 

program-program learning process.  Di dalam pola ini berawal dari dalam 

diri pelaku budaya, dan merupakan suatu kebenaran, keyakinan yang 

menjadi anggapan dasar atau suatu dasar yang menjadi pegangan teguh 

sebagai wujud dari pendirian, dan dijewantahkan melalui bentuk nyata 

dari sikap dan perilaku. Kebenaran tersebut diperoleh dari beberapa 

pengalaman dan pengkajian trial and error dan dengan pembuktiannya 

yaitu peragaan pendiriannya tersebut. Inilah yang kemudian pola 

aktualisasi ini lebih disebut dengan  pola peragaan.182 

5. Memaknai Budaya  

Sebagaimana ditulis oleh Robert E. Quinn and Kim S. Cameron 

yang membagi budaya menjadi empat kuadran yang diantaranya adalah: 

 
181 Ibid., 83 
182 Ibid.,  
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clan culture (kebudayaan klan), hierarchy culture (kebudayaan hirarki), 

market culture (kebudayaan pasar) dan adhocrarcy culture (kebudayaan 

adhokrasi).  Quinn dan Cameron memberikan penguatan bahwa budaya  

dengan pendekatan yang lebih fleksibel kencederungannya lebih berhasil 

jika disandingkan dengan budaya yang kaku, karena sesungguhnya 

budaya yang dianggap terbaik itu adalah budaya yang telah mampu 

melakukan berbagai persaingan diantara budaya dengan mengaktifkan 

nilai-nilai yang terdapat pada empat tipelogi budaya lainnya. Keempat 

jenis tipe budaya tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:183  

a. Clan Culture (kebudayaan klan) 

Institusi yang berkebudayan klan, menginginkan kepada setiap 

bawahan untuk memiliki rasa datau perilaku kebersamaan dan penuh 

dengen kekeluargaan. Dan keberadaan pemimpin menjadi mento 

mapun vigur orang tua yang berfungsi sebperti halnya kepala 

keluarga. Di dalam tepi ini sebenarnya kebih mirip dengan suatu 

organsisasi dengan tipe keluarga yang memiliki usaha-usaha untuk 

mencapai suatu kemufakatan dan unjuk komitmen melalu peran dan 

komunikasi diantara anggota dan saling menghargai di dalam 

kerjasama, dengan membangun partisipasi dan konsesnsus. 

Pencapaian kesuskesan pada budaya ini lebih terletak pada 

terpenuhinya pada berbagai kebutuhan konsumen dan rasa peduli 

kepada masyarakat.  

 
183 Cameron, K.S. and Quinn, R.E. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on 

The Competing Values Framework (New York: Addison Wesley, 1999), 231. 
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b. Hierarchy Culture (kebudayaan hirarki) 

Dalam kebudayaan hirarki ini disandarkan pada suatu struktur 

dan kendali. Dalam komunitas lingkungan kerja lebih bersifat 

formalisatik dan dengan menggunakan pengendalian yang sangat 

ketat. Pola kepemimpinannya lebih dilandaskan pada kekuatan 

koordinasi dan proses inspeksi yang lebih tersistem dan terorganisasi 

dengan budaya yang mengedepankan adanya efesiensi dan 

prediktabilitas. Sementara nilai yang digunakan pada kebudayaan ini 

terletak pada konsistensi dan pola keseragaman. Kesuksesan diperoleh 

atas penilaian yang didasarkan kepada kepemilikan suatu perencanaan 

yang lebih andal, dengan memperhatikan pada aspek kualitas produk 

dan mengutamakan pada layanan yang high class, pengiriman  

didasarkan pada waktu yang akurat serta biaya operasional yang 

digunakan relatif rendah.   

c. Market Culture (kebudayaan pasar)  

Dalam budaya ini dikontruksi atas suatu realitas dimana 

terjadinya dinamika persaingan menjadi sebuah keniscayaan dan 

nyata, karenanya fokusnya terletak pada tujuan dan pencapaian hasil. 

Dengan tipe kebudayaan pasar ini yang memiliki pusat pada suatu 

lingkungan eksternal yakni pelanggan.  

Mereka lebih mendahulukan kepentingan pelanggan atau 

pangsa pasar dan laba perusahaan dibandingkan dengan kepuasan 

karyawannya maupun pengembangan sumber daya manusiaya. Tujuan 
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bersama yang berkebudayaan pasar ini adalah meraih keuntungan 

terbesar, mendapatkan pangsa pasar terbesar dan mengalahkan 

pesaingnya. kesuksesan dalam konteks model ini terletak pada 

mendapatkan pangsa pasar terbesar dan menjadi pemimpin pasar 

(market leader).  

d. Adhocrarcy Culture (kebudayaan adhokrasi) 

Jenis budaya yang menghendaki adanya energi dan kreativitas 

dengan mendorong anggota organisasi memiliki keberanian dalam 

mengambil resiko, berekperimen dan  berfikir tentang sesuatu hal di 

luar kebiasaan yang ada sebagai upaya untuk mennyelesaikan suatu 

permasalahan. pola kepemimpinan organisasi diposisikan sebagai 

inovator dan enterpreneut. Dalam kebudayan adhokrasi ini 

memberikan ruang pada lembaga untuk lebih maju dan berkembangan 

dengan melakukan kebaharuan pada produk-produk dan memberikan 

pelayanan yang lebih inovatif dalam meberikan jawaban perubahan 

terhadap pasar. Kesuksesan kebudayan ini terletak pada produk dan 

layanan yang mutakhir disertai dengan usaha untuk menjadi yang 

terdepan dalam kebaharuan. 
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Tabel 2.4 

The Competing Values Framework Robert E. Quinn and Kim S. Cameron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Strategi Internalisasi Budaya Religius 

Budaya Religius adalah faktor penting dalam pesantren. Karena 

efektivitas dapat tercapai dengan lebih baik apabila budaya dapat 

dibangun dengan baik pula, dan berpengaruh pada pencapaian tujuan. 

Budaya  yang kuat akan memiliki karakter yang memberikan suatu 

kekuatan daya tarik sehingga menyebabkan orang lain ingin bergabung. 

Sesunggunya budaya yang kuat merupakan suatu perangkat yang 

memiliki suatu manfaat yang dapat mengarahkan suatu perilaku, karena 

dapat membantu bawahan dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, 

yang pada akhirnya bawahan  dapat memahami budaya dan bagaimana 

cara mewujudkan budaya tersebut.  

Di dalam lingkungan pondok pesantren, budaya tidak dapat 

dilepaskan dari suatu nilai yang telah dibangun dan diyakini oleh santri 
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yang memiliki tujuan dan maksud yang sama di pesantren, dengan kata 

lain tradisi dan iklim yang terjadi di pesantren juga merupakan interaksi 

nilai yang dianut oleh individu di dalam dan di luar pesantren. Karena 

pesantren menjadi pemersatu sosial yang dikoordinasikan secara sadar 

untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pondok pesantren. 

7. Memperhatikan Elemen Utama Dalam Pengembangan Budaya 

Religius 

Penelitian terakhir menyampaikan yaitu ada tujuh elemen yang 

menjadi karakter dasar dalam suatu budaya:  

a. Melakukan inivasi dan pengambilan akan resiko: memperhatikan 

adanya dorongan untuk memiliki suatu pandangan sikap inovatif dan 

keberanian dalam mengambil resiko.  

b. Memberikan perhatian dengan detail: memberikan suatu tugas 

tuntutan kepada bawahan untuk sama-sama memberikan perhatian 

pada aspek ketepatan, analisis dan perhatian yang detail.  

c. Pengenalan dan penguatan hasil: adanya tuntutan kepada manajemen 

untuk memberikan perhatian yang lebih memuaskan pada hasil yang 

diperoleh, dibandingkan dengan pemberian perhatian pada tekhnik 

dan proses yang dipergunakan sebagai upaya untuk meraih hasil yang 

sudah ditentukan tersebut.  

d. Orientasi individu: keputusan-keputusan yang diambil oleh 

manajemen dalam menentukan pertimbangan efek hasil kepada 

individu yang berada di lingkungan organisasi.   
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e. Orientasi tim: menentukan suatu aktivitas tugas yang diatur untuk tim, 

tidak untuk perseorangan.  

f. Agresifitas: mementukan kinerja jelas kepada bawahan untuk 

bertindak agresif utamanya bersaing dalam kinerja yang baik dan tidak 

bersikap santai.  

g. Stabilitas: memberikan penekanan pada kegiatan dan aktivitas 

organisasi dalam membentengi status qou bersesuaian dengan 

pertumbuhan.184 

8. Budaya Religus Sebagai Sistem Nilai dalam Pengembangan Pesantren  

Budaya religius sangat berpengaruh pada efektifitas pencapaian 

tujuan-tujuan yang ditetapkan pesantren, hal ini memiliki pengaruh pada 

aspek perilaku santri, baik individu maupun kelompok dalam mencapai 

prestasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh pesantren.  

Budaya ada yang lemah dan kuat, pada budaya yang telah kuat 

bercirikan adanya nilai-nilai inti yang menjadi pegangan kuat dan telah 

disepaki secara umum. Jika pada aspek pelaksanaanya banyak anggota 

yang telah menerima nilai inti tersebut  maka akan berimplikasi pada 

komitmen anggota pada nilai yang ada tersebut dan budaya pesantren 

akan semakin kuat.  

Sementara pada budaya lemah terihat pada adanya kurangya 

kometmen pada nilai-nilai dan keyakinan sikap yang telah menjadi suatu 

keyakinan bersama.  Sesuai dengan ungkapan tersebut, budaya kuat akan 

 
184Stephan P. Robbins, Essensial of Organization Behavior, 279 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 140 

berimplikasi adanya pengaruh besar pada sikap anggota jika dibandingkan 

dengan budaya yang lemah.  

Menurut Stephen Robbins ada beberapa fungsi budaya yang 

menjadi perhatian: 

a. Aspek fungsi budaya terletak pada bawha budaya memiliki peran 

batas yang menjadi penciri yang membedakan diantara suatu institusi 

dengan institusi organisasi lainnya.  

b. Budaya sebagai penyampai rasa identitas  

c. Budaya mempermudah keberlanjutan komitment  dengan capaian 

batasan yang luas, dengan daya tarik individu yang lebih.  

d. Mendorong adanya ke stabilan suatu sistem sosial, yang pada 

lanjutannya budaya menjadi suatu ikatan sosial yang dapat mengikat 

kebersamaan.  

e. Bertugas sebagai pembentuk suatu dan mekanisme pengendalian yang 

menjadi pedoman bentuk perilaku dan sikap.185 

Budaya adalah sebuah karakteristik kunci yang dijunjung tinggi 

yang diyakini bawahan yang menjadi ciri pembeda dengan yang lainnya. 

Dasar yang kuat akan menjadikan budaya sebagai faktor yang penting 

dalam menentukan efektivitas, disamping itu, budaya yang pada pada 

institusi akan memiliki pengaruh kuat pada bentuk institusi yang ada, 

karena yang paling urgen dalam suatu budaya terletak pada hubungan 

 
185Robbins,  Teori Organisasi & Struktur  Organisasi, Alih Bahasa Yusuf Udaya (Jakarta: Arean, 

1994), 283. 
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suatu kualitas. Cameron K.S dan Freeman S.J menyampaikan beberapa 

pola dasar dalam suatu budaya organisasi, yaitu: 

a. Adhocracy culture: menitik beratkan pada suatu kreatifitas, dan 

perilaku proaktif, serta melakukan inovasi dengan suatu karakteristik 

yang lebih flexibel, mudah dalam berdaptasi dan memiliki orientasi 

eksternal.  

b. Clan culture: menitik beratkan pada komitmen yang ditunjukkan oleh 

karyawan, serta loyalitas yang tinggi, adanya keterbukaan, moral yang 

baik, dan mampu berpartisipasi dalam kerja berbasis tim, dengan suatu 

karakteristik  fleksibelitas dan memiliki orientasi internal.  

c. Market culture: menitik beratkan kepada suatu pencapaian tujuan-

tujuan serta produktivitas yang tinggi dalam penyelesaian tugas, 

keuntungan dan menjaga efisiensi dengan suatu karakteristik yang 

lebih mendahulukan kestabilan dan pengendalian.  

d. Hierarchy culture: terfokus pada adanya perintah, kesamaan, ke 

stabilan dan pengendalian, nilai-nilai yang dijada dan selalu 

dikembangkan adalah pengambilan keputusan yang terpusat, 

memeprhatikan prosedur dan pengukuran yang telah memiliki 

standar.186 

 

 

 
186 Hidayah, Siti Nur, Manajemen Kinerja di Institusi,hlm. 28 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 142 

9. Mengembangkan dan Mempertahankan Budaya Religius di 

Pesantren 

Dalam buku organizational behavior dijelakan merupakan produk 

dari suatu tindakan baik lansung maupun tidak langsung dari pendiri 

pesantren. namun demikian bisa jadi pendiri membuat suatu budaya yang 

ada masih lemah. Jika kemudian bertahan, maka kiai perlu melakukan 

suatu hal yang menjadikan budaya lebih kuat.  

  Pengembangan budaya relgius setidaknya dapat dimulai dengan 

model yang berbeda-beda, yang dalam prakteknya memperhatikan 

langkah berikut ini:  

a.  Pendidik telah memili ide baru berkaitan dengan visi lembaga  

b. Pendiri telah memiliki beberapa orang ahli yang membuat suatu 

kelompok utama yang telah memiliki kesamaan visi dengan pendiri. 

Dan kelompok utama tersebut meyakini bahwa ide yang ada itu adalah 

ide yang bagus, dapat dilaksanakan, memiliki resiko dan bernilai 

dalam investasi waktum dana dan energi. 

c. Selanjutnya kelompok utama mulai melakukan aksi nyata dengan 

menciptakan budaya religius yang sudah ditetapkan.  

d. Pada titik inilah, yang kemudian sejarah dimulai dengan ditai 

bergabungnya orang lain bersama organisasi.187 

Setelah budaya bergerak dan terus berkembang, maka beberapa 

hal yang dapat dilakukan agar bisa membantu budaya inti dapat diterima 

 
187Fred Luthans, Organization Behavior10th Edition, Terjamah Vivin Andika Yuwono 

(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), 128 
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dengan baik dan selalu memastikan bahwa budaya akan berjalan dan 

dapat dipertahankan. Beberapa hal yang dapat diperhatikan:  

a. Memperhatikan seleksi santri baru: langkah ini dilakukan dengan 

melakukan seleksi ketat kepada calon anggota baru. Dan dilakukan 

suatu prosedur yang menjadi syarat standar dan mencari kesesuaian 

khusus yang memiliki keterkaitan dengan kinerja yang efektif, proses 

rekrutmen yang dilakukan dengan melakukan interview kepada calon 

anggota baru dengan membedakan antara gaya nilai-nilai yang tidak 

sesuai dengan budaya yang ada.  

b. Menilai dan memberikan suatu reward kepada setiap performa: 

langkah proses  ini dilakukan untuk memberikan suatu atensi yang 

tepat sebagai upaya untuk menilai dan memberikan reward dalam 

proses pengembangan budaya.  

c. Kepatuhan pada nilai urgen:  langkah ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi nilai-nilai yang adapat membatu anggota dalam 

merekonsiliasai pengorbanan yang telah dilakukan. Karena mereka 

telah melakukan proses internalisasi dengan belajar menerima suatu 

nilai budaya dan percaya dengan tidak melakukan pelanggaran 

apapun.  

d. Menginternalisasi kembali cerita dan riwayat: mendukung sejarah 

organisasi, hal ini dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan 

agara sejarah yang berkaitan dengan organisasi dapat terus eksis dan 

terus melakukan validasi. 
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e. Pemberian reward dan promosi: hal ini diberikan kepada mereka yang 

telah dengan konsisten melakukan hal terbaik dan berperan sebagai 

sosok teladan.188 

E. Kerangka Konseptual Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan 

Budaya Religius 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 
188Fred Luthans, Organization Behavior, 130 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan membahas Tentang kepemimpinan Kiai dalam 

Mengembangkan Budaya Religius Di Pondok Pesantren Nurul Qornain 

Sukowono Jember Dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

Mojosari Asembagus  Situbondo, dengan memilih penlitian kualitatif1 dan 

berlangsung pada situasi dan kondisi yang alami/natural setting, dengan 

berupaya dengan sebisa mungkin dapat menghadirkan suatu gambaran yang 

komprehensif tentang suatu hal yang diteliti.2 Sementar sumber data diperoleh 

melalui kondisi latar yang alami, apa adanya dengan gambaran fenomena yang 

terjadi dengan sewajarnya, tanpa melakukan manipulasai dan diatur dengan 

berbagai eksperimen dan test-test tertentu.3 Meneliti sebuah fenomena kasus 

yang terjadi yang membutuhkan suatu kajian yang bersifat deskriptif 

mendalam dengan suatu tujuan untuk memperoleh suatu gambaran utuh 

tentang kepemimpinan kiai yang komprehensif.4 

Paradigma naturalistik dipakai dipandang sangat memungkinkan bagi 

peneliti untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman baik yang berkaitan 

 
1 Menurut catatan Noeng Muhajir,  ada lima tahapan perkembangan pemikiran dalam mencari 

metodelogi penelitian kualitatif, yaitu; (1) Interpretif Geertz; (2) Model Grounded Research; (3) 

Model Etthnografi-Ethnometodologik; (4) Model paradigm Naturalistik; dan (5) Model Interaksi 

Simbolik. Baca Noeng Muhajir, Metodologi Keilmuan : Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan 

Mixed (Yogyakarta : Rake Sarisan, 2007), 136-139.   
2 S.J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the 

Social Sciences (New York: John Wiley and Sons. Inc.1985), 54. Lihat juga: H. Hadari Nawawi, 

Penelitian Terapan (Yogyakarta: UGM University Press,1994), .178. 
3Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualititif (Bandung: Tarsito, 1992), .18. lihat juga Nana 

Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2009), 197. 
4 Robert K. Yin Studi Kasus: Desain dan Metode (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 18.  
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dengan tingkah laku/perilaku yang ditunjukkan oleh guru/kiai, peserta 

didik/santri, dan umana/pengurus pesantren dengan menemukan suatu 

pemaknaan artikulasi/meaning  dari suatu fenomena yang terjadi, yang 

akhirnya diharapkan dapat ditemukandan muncul kearifan local/local wisdom, 

ataupun suatu kearifan tradisi/tradition wisdom, moral values/emik, etik dan 

noetik,5  berikut juga berbagai teori yang berkaitan dengan subyek penelitian. 

Ada tiga hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan untuk 

memperoleh berbagai macam sebutan yang berbeda, yang diantara, teori,  

analisis, ontologi, epestimologi serta metodologi.6  

Pendekatan penelitian kualitatif sebenarnya diarahkan untuk 

memberikan penjelasan-penjelasan pada suatu fenomena, berbagai peristiwa, 

dan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas sosial, sikap, keyakinan, asumsi-

asumsi, persepsi dan pemikiran. Disamping itu penggunaan deskripsi juga 

diperuntukkan sebagai upaya menemukan berbagai prinsip dan penjelasan 

yang mengarah kepada suatu kesimpulan.7 

 
5 Emik bisa diartikan sebagai moral values individual atau personal values, etik dapat diartikan 

ekstrinsik dan universal values sedangkan noetik adalah bermakna moral values kolektif. 
6 Norman K. Denzin And Yvonna S. Lincoln, Qualitatif  Research, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

2011), 21 
7 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja sdakarya, 

(2006), 60. Dalam desain suatu penelitain kualitatif terdapat beberapa asumsi yang perlu 

diperhatikan oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut: 1). Dalam penelitian kualitatif 

mencurahkan perhatian pada aspek proses, tidak terfokus kepada hasil/produk, 2). Dalam 

penelitian kualitatif menekankan kepada suatu makna/artiulasi, pengalaman, dan struktur 

kehidupan yang masuk akal. 3). Pada penelitian kualitatif, posisi peneliti sebagai intrument 

utama/kunci untuk melakukan proses penghimpunan data dan analisis data. Data yang ada 

dilakukan dengan intrumen pendekatannya adalah manusia, tidak dengan menggunakan inventaris 

maupun suatu daftar pertanyaan-pertanyaan.  4). Dalam penelitian kualitatif, peneliti secara fisik 

langsung beraktivitas disuatu lokasi/lapangan yang tentu akan berkaitan dengan orang, suatu latar 

belakang, lokasi maupun lembaga yang akan diamati, atau kegiatan mencatat suatu perilaku dalam 

kondisi latar yang natural. 5). Pada penelitian kualitaf edentik dengan pola deskriptif yang artinya 

adalah peneliti memiliki keterkaitan dengan suatu proses, makna yang suatu pemahaman yang 

diperoleh melalu kata dan atau dokumentasi. 
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Dalam proses penelitian kualitatif bersifat induktif, Peneliti 

membangun abstrak, konsep, proposisi dan teori.8   

Pendekatan penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan proses 

penelitian untuk memberikan pemahaman atas dasar metodologi penyelesaian 

suatu fenomena social.9 Dalam menggunakan pendekatan ini penelti harus 

menyediakan suatu gambaran komplek, mengurai dengan meneliti berbagai 

kata-kata, pandangan dan informasi dari informan yang dilakukan dengan 

situasi alamiah.10 Di jenis penelitian ini , peneliti memakai penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif.   

Studi ilmiah fenomenologi  sesungguhnya memiliki beberapa 

karakteristik yang antara lain:  

1. Setting, penelitian ini mengharuskan untuk langsunng hadir kelokasi 

penelitian untuk melakukan interview kepada subyek penelitian, yang 

dilanjutkan dengan proses observasi lapangan untuk memahami situasi dan 

aktivitas yang dikerjakan, selain itu, untuki memperdalam penelitian dapat 

juga dilakukan untuk memahami aspek pskilogis yang dihadapi oleh 

subyek dalam penelitian, kemudian mengamati dan melakukan 

dokumentasi tertulis maupun dalam bentuk gambar yang membantu 

memberikan jawaban penelitian. 

2. Insttrumen, penelitian ini, seorang peneliti berposisi sebagai instumen 

kunci, yang akan selalu  hadir secara konkrit kelokasi tanpa melakukan 

 
8 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 65 – 66. 
9 Imam Bawani, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Sidoarjo: Kazanah Ilmu, 2016), 127. 
10 John Creswell, Riset Pendidikan: Pendidikan, Perencanaan dan Evaluasi, Riset KUalitatif dan 

Kuantutatif, Terjm. Helly Prajitno Soetjioto, dkk (Yogyakarta: Pustaka TImur, 2015), 15.  
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pendelegasian atau menunjuk kepihak lain.  

3. Obyek yang ditelaah dalam penelitian ini adalah ungkapan dari pengalam-

pengalam sebagai bentuk dari peran, aktifitas, hal yang dirasakan, 

termasuk berbagai harapan yang selanjutnya dianalisis dengan cara 

induktif.  

4. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan berbagai 

fenomena yang terlihat, terdengat dan berbagai hal yang dialami dalam 

penelitian.  

Giorgi dan Creswell berpendapat bahwasanya penelitan kualitatif 

fenomenologi merupakan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi 

yang memposisikan peneliti untuk mendeskripsikan berbagai pengalaman 

kehidupan manusia tetnag fenomena yang terjadi sesuai yang disampaikan 

partisipan. Deskripsi ini akan berakhir pada inti kekuatan pengalaman individu 

yang telah mengalami langsung pada fenomena yang terjadi, kekuatan dalam 

rancangan ini terletak pada landasan filosofis dengan melibatkan pelaksanaan 

wawancara.11 

B. Lokasi Penelitian  

Peneliti menjadikan Pondok Pesantren Nurul Qornain Sukowono 

Jember dan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari 

Asembagus Situbondo, hal ini dikarekan kedua pondok pesantren tersebut 

memiliki ke unikan masing-masing dengan gaya pengelolaan pesantren yang 

identik sesuai dengan karakteristinya. Pesantren Nurul Qornain dipimpin oleh 

 
11 Jhon W. Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approacher, 

Terjm. ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 19. 
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Kiai yang memang sebagai pendiri dan pemilik  yang menginspirasi dalam 

penataan kebersihan lingkungan pesantren, sementara pada lokasi Pesantren 

Al-Azhar lebih ditekankan pada kebersamaan majlis keluarga dalam merawan 

dan mengambangkan pesantren atas dasar kesepakatan bersama.   

C. Kehadiran Peneliti  

Dalam  penelitian kualitatif kehadiran peneliti kelokasi penelitian 

menjadi sebuah keharusan, hal ini dikarenakan kekuatan penelitian kualitatif 

terletak pada kehadiran langsung peneliti pada obyek lokasi penelitian. Di 

dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai intrumen dan memiliki 

fungsi sekaligus yakni  sebagai pegumpul data. Instrument lain selain manusia 

bisa digunakan yang berfungsi untuk mempermudah dan mendukung tugas 

peneliti sebagai intrumen. Karenanya menjadi seuatu kewajiban bagai peneliti 

dalam penelitain kualitatif untuk langsung hadir ke lokasi. 

Peneliti menggunakan suatu intrumen yang menjadi sarana untuk 

membantu peneliti dalam proses pengumpulan data, hal ini disebabkan 

banyaknya data yang diperolah, sementara kualitas intrumen berdampak pula 

pada kualitas data yang terkumpul, sehingga dalam menyusun intrumen dalam 

aktifitas penelitian merupakan langkah yang harus diahami oleh setiap 

peneliti. 

D. Subyek Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dan lokasi 

yang menjadi tempat untuk dijadikan sasaran dalam proses pengamatan riset 

ini.  Oleh karenanya, dalam proses penelitian yang dilakukan ini, posisi 
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peniliti sebagai orang yang melakukan proses perencanaan, dilajutkan dengan 

melaksanakan, mengumpulkan berbagai data yang terkait, serta pada bagian 

akhir menyususn dan melaporkan hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan.  

Sesungguhnya subyek penelitian adalah bertindak sebagai informan yang akan 

memberikan informasi pasti dalam penelitian ini. Diatara yang menjadi 

subyek dalam penelitian ini adalah kiai sebagai pengasuh pesantren, para guru, 

dan sebagaian santri.12  

Diawali dengan peneliti mengenalkan diri terlebih dahulu kepada 

subyek penelitian dengan menyampaikan permohonan ijin untuk 

melaksanakan proses penelitian dan dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian 

berikutnya. Respon positif yang baik dari pengasuh pesantren menjadi modal 

peneliti untuk focus dalam menghimpun berbagai data-data yang dibutuhkan 

selama berada di lokasi penelitian.  

E. Data dan Sumber Data  

Data-data yang diperoleh dalam proses penelitiann ini tentu suatu data 

yang memiliki kesesuaian dengan fokus-fokus penelitian yakni tentang 

Kepemimpinan Kiai dalam Pengembangan Budaya Religius Di Pondok 

Pesantren Nurul Qornain Sukowono Jember Dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus Situbondo. Sementara menurut 

Lofland yang menjadi data utama dalam penelitian kualitatif adalah data yang 

berupa ungkapan ucapan kata-kata, perilaku dan tindakan, berbagai 

 
12 J.L. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2010), 132.  
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dokumentasi dan photo, serta data-data tambahan lainnya.13 

Sebagaimana penjelasan diatas dapat diketahui sumber data utama 

dalam penelitian yang dilaksanakan ini adalah pengasuh pondok pesantren, 

pawa wakil pengasuh, pengurus pesantren, keluarga pengasuh, beberapa 

pimpinan lembaga dan dan document-dokumen terkait, karenanya data 

tersebut akan di bedakan dengan beberapa kategori, yakni data yang masuk 

dalam ata primer dan data sekunder. Dalam menghimpun  data primer bentuk 

data yang diperoleh yakni berupa kata-kata maupun ungkapan lisan/verbal dan 

berbagai tindak tanduk/perilaku obyek/informan yang memiliki keterkaitan 

dengan kepemimpinan kiai dalam mengembangkan budaya religius di 

pesantren.   Sementara data sekunder sekunder dihasilkan dari beberapa 

dokumen, photo dan obyek lainnya yang bisa dijadikan data pelengkap baik 

dimsukkan ke data primer ataupun sekunder.   Bisa juga berbentuk tulusan, 

rekaman audio, visual maupun audio visual yang berhubungan dengan 

kepemimpinan kiai. 

1. Yang dimaksudkan dengan data primer terkait dengan Kepemimpinan Kiai 

dalam Mengembangkan Budaya Religius dapat diperoleh antara lain: 

kondisi fisik pesantren, kegiatan rapat, acara hari besar Islam/pesantren, 

kegiatan yang bersesuaian dengan fokus penelitian ini. Selain itu yang 

dilakukan dengan interview  yakni yang berkaitan dengan filofosi 

kelembagaan, ideologi yang dianut, serta nilai-nilai yang diterapkan, misi 

dan misi, dan cita-cita dan harapan pesantren. disamping itu juga tentang 

 
13 Ibid., 157. 
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keyakinan hidup dan pendapat mengenai pesantren, dan lai-lain yang 

masih relevan dengan berbagai fokus penelitian.  

2. Sedangkan pada data sekunder yang diambil adalah data dokumen yang 

memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang diantaranya:. Profil 

pesantren, peraturan pesantren, pedoman, struktur organisasi, berbagai 

prestasi, kurikulum, santri, dewan guru, karyawan dan organisasi santri 

dan lain sebagainya. 

Yang menjadi sumber data di penelitian ini dicirikan dengan 2 hal: 

yakni: human/manusia dan bukan manusia.Sumber dengan data manusia 

memiliki fungsi sebagai key informants atau informan kunci dan data yang 

telah diambil dari informan tersebut berfifat soft data/data halus/lunak. 

Sementara pada data selain manusia yang diantaranya berupa dokumen yang 

sesuai dengan fokus penelitian, semacam photo, gambar, suatu catatan 

maupun tulisan yang memiliki keterhubungan dengan fokus penelitian, data 

yang diperoleh tersebut bersifat hard data/data keras.14 

F. Tekhnik Pengumpulan Data  

Sebagai upaya mnedapatkan data yang kuat, menyeluruh/holistik dan 

integarif, dan juga melihat adanya keterhubungan data diantara fokus dan 

tujuan penilitian, sehingga yang dilakukan dalam penghimpunan data 

memakai tiga model yang ditawrkan oleh Baghdan dan Bilken, yakni: 

 
14Soft data senantiasa dapat diperhalus, dirinci dan diperdalam, oleh karena masih selalu dapat 

mengalami perubahan lagi. Lihat S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif 

(Bandung: Tarsito, 2003), 55 
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Observasi pastisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi.15  

1. Observasi  

Tekhnik ini dipergunakan sebagai cara untuk melengkapi berbagai 

data yang belum menyeluruh serta untuk menguji data-data yang telah 

diperoleh melalui proses wawancara, data yang tidak lengkap dan boleh 

jadi tidak mampu mengambarkan fenomena-fenomena yang terjadi. Yang 

dimaksud dengan observasi pastisipan adalah sutu karakteristik hubungan 

sosial yang terjadi antara peneliti dan subyek penelitian. Observasi 

sebenarnya tekhnik yang dipakai untuk melakukan pengumpulan data 

yang dikerjakan dengan sistematis dengan mekanisme melaukan 

pengamatan secara lansung tentang pelaksanaan dilokasi dengan tujuan 

untuk mendaptkan berbagai fakta yang terjadi.16 Bibiologi selama dalam 

mencari data yang valid tentang kepemimpinan kiai, maka menghendaki 

kehadiran langsung peneliti kelapangan tempat lokasi penelitian.  

Dalam proses observasi ini, peneliti hadir langsung di lokasi 

penelitian dan mengamati berbagai perilaku yang ditunjukkan oleh santri 

dan warga pesantren utamanya dalam pengembangan budaya religious, 

perilaku yang ditunjukkan tersebut setidaknya menjadi fakta yang benar-

benar terjadi. Untuk memperkuat hasil observasi tersebut pengamatan 

tidak hanya berlangsung pada satu obyek tertentu saja, namun juga pada 

obyek lain yang bisa menjadi penguat atas temuan-temuan yang diperoleh 

dari proses pengamatan yang dilakukan.  

 
15 Robert C. Bogdan  dan Sari. Knopp Biklen, Qualitative Research for education: An Introduction 

to Theory and Methods  (Boston: Aliyn and Bacon, Inc., 1998), 119  
16 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, 70.  
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Pengamatan ini juga untuk mengetahui  dan memahami berbagai 

keadaan yang kompleks yang pada akhirnya mampu diterjemahkan dalam 

suatu pemahaman yang komprehensip atas berbagai data yang telah 

diamati. Seluruh proses dilaksanakan setelah dirasa persiapan telah 

dilakukan secara detail, peneliti menggunakan catatan-catatan lapangan 

semacam buku harian, sehingga setiap fenomena dapat tercatat dengan 

baik dan menggambarkan secara komprehensif, serta melihat secara 

cermat aktifitas keseharian santri utamanya juga yang memiliki 

keterhubungan pada aspek religiusitas bilief serta sebagai implementasi 

dari pemahaman atas religiusitas knowledge.  Hal lain yang digunakan 

oleh peneliti adalah dengan mensistematisasi hal apa saja yang akan 

diamati oleh peneliti sehingga gambaran yang diperoleh lebih terarah.  

Dalam prespektif Creswell, observasi kualitatif yakni peneliti 

langsung berada dilokasi lapangan untuk melihat langsung aktivitas 

perilaku dan individu. Pada aspek ini peneliti berupaya untuk merecord 

berbagai hal yang terjadi dilapangan baik terstuktur maupun tidak. 

Disamping itu peneliti fapat memerankan diri dengan suatu pendekatan 

model yang lebih variatif, baik dia memerankan diri sebagai non partisan 

maupun berposisi sebagai pastisan. Oleh karenanya yang berkaitan dengan 

pokok utama yang diamati dalam penelitian yang dilakukan ini  

diantaranya tertera dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 3.1 

Daftar Observasi Lapangan 

No.  Situasi yang diamati Keterangan 

1.  Kondisi pesantren  Baik  

2.  Kegiatan Pesantren Terstruktur  

3.  Keadaan sarana dan prasarana Baik  

4.  Aktivitas kiai dan santri  Sangat baik  

5.  Pola komunikasi kiai  Sangat baik 

6.  Kebijakan – kebijakan pesantren  Sangat baik 

7.  Aturan pesantren  Sangat baik 

8.  Hal-hal penting sebagai informasi 

tambahan  

Sangat baik 

 

2. Wawancara Mendalam  

Pada tahapan pengumpulan data kualitatif, disamping 

menggunakan tekhnik observasi, peneliti juga menggunakan tekhnik 

wawancara. Didalam wawancara ini peneliti melakukan proses percakapan 

atau berbicara secara berhadap-hadapan (langsung) dengan nara sumber 

yang diwawancarai baik yang berada di PP. Nurul Qornain maupun nara 

sumber yang berada di PP. Al-Azhar. Berbagai hal disampaikan peneliti 

kepada nara sumber, baik yang berupa pertanyaan, melakukan konfirmasi 

data dan mengecek berbagai data untuk dijawab oleh nara sumber bisa 

perseorangan maupun kelompok subyek penelitian.  Wawancara dilakukan 
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dalam situasi waktu dan lokasi yang berbeda-beda menyesuaikan dengan 

keperluan yang diinginkan, disamping juga wawancara dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi psikologis nara sumber agar tidak tertekan dan 

dengan tujuan agar data disampaikan apa adanya sesuai dengan gaya 

bagaimana nara sumber menyampaikan informasinya.  Hal ini disebut 

dengan indepth interview.  

Dalam tekhnik wawancara yang dilakukan secara mendalam ini 

memperhatikan dua hal. 1). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai cara utama dalam menghimpun data.  Di dalam konteks ini data 

yang diperoleh di lapangan berupa catatan transkip wawancara yang 

peniliti hasilkan dara nara sumber semisal Kiai Yazid dan Kiai Nawawi 

dan nara sumber-nara sumber lainnya. 2). Wawancara ini dilakukan 

sebagai upaya untuk melakukan ferivikasi lanjutan untuk memperkuat 

tekhnik pengumpulan data lainnya. Seperti halnya observasi dan  

dokumentasi.  

Wawancara yang peneliti lakukan diawali dengan menyiapkan draf  

wawancara sebagai pemandu dalam proses untuk mengungkan berbagai 

data yang diinginkan, selanjutnya wawancara berekembang sesuai dengan 

proses komunikasi dengan subyek penelitian. Dengan demikian, bentuk 

wawancara dalam penelitian ini bervariasi.  
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Tabel 3.2  

Nama-Nama Informan Kunci  

No  Nama  Jabatan  

1.  KH. Yazid Karimullah  Pengasuh PP. Nurul Qor’nain 

2.  KH. Fawaid Yazid  Wakil Pengasuh  

3.  KH. Badrut Tamam, M. HI. Wkl. Pengasuh PP. Nurul Qor’nain 

4.  KH. Imam Syafii Wakil Pengasuh  

5.  M. Haris Kurniawan  Sekretaris Pribadi Pengasuh  

6.  Ust. Efendi  Kepala Daerah  

7.  Dr. KH. Nawawi Thabrani, M. Ag. Pengasuh Al-Azhar 

8.  KH. M. Hafidz, M. Pd.I. Sekretaris Pesantren 

9.  Ust. Muhammad Kholil Gozali Kepala Madrasah Diniah  

10.  Zam Hariroh, M. Pd.I Kepala MI 

11.  Ust. Liham Syah, S. Pd.I. Pengurus  

12.  Ustadzah Nadhifah  Keluarga  

 

Menurut Creswell, wawancara dalam penelitian kualtitatif bisa 

dikerjakan dengan tatap muka langsung atau berhadap-hadapan (face to 

face nterview) dengan informan, interview juga dapat dilakukan dengan 

media telekomunikasi digital maupun secara berkelompok. Dalam 

wawancara ini pertanyaan tidak dengan menakisme tersusun namun lebuh 

bersifat terbuka dan fleksibel hal ini agar informan dapat menyampaikan 

berbagai informasi yang berlangsung apa adanya. Mekanisme dalam 

wawancara dapat dilakukan sebagai berikut: a). Mencatat hal-hal urgen 

dan merekam ketika melaksanakn wawancara. b). Peneliti dilakukan 

dengan model berhadap-hadapan. c). Peneliti melakukan wawancara 

dengan media telekomunikasi. 
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3. Dokumentasi  

Selain tekhnik di atas, peneliti juga menjadikan tekhnik 

dokumentasi sebagai upaya untuk memperuleh suatu data tambahan yang 

dapat membantu dalam proses penelitian ini. Sesungguhnya tekhnik ini 

digunakan oleh peneliti untuk melengkapi berbagai data yang 

sesungguhnya telah diperoleh pula melalui observasi dan interview yang 

mendalam.  Dokumen yang diperolah oleh peneliti untuk memastikan 

dalam meramal, menguji dan menafsirkan data-data yang telah diperoleh 

sebelumnya.  

Laxy J. Moleong membagi dokumen menjadi dua : dokumen yang 

bersifat pribadi dan dokumen yang resmi. Dokumen pribadi sesungguhnya 

lebih kepada catatan/karangan yang ditulis oleh seseorang yang 

berhubungan dengan tindakan, pengalaman-pengalaman dan 

kepercayaannya. Tujuan menggunakan dokumen pribadi adalah sebagai 

upaya untuk memperoleh fakta kejadian yang menggabarkan tentang 

situasi sosial dan berbagai faktor yang mengitari pada subyek penelitian. 

Diantara dokumenpribadi yaitu buku harian atau surat pribadi dan 

biografi.17  

Dengan data yang diperoleh melalui tekhnik dokumentasi peneliti 

gunakan untuk menvalidkan data-data yang sudah ada sebelumnya.  

Dokumentasi tersebut peneliti gunakan untuk memperoleh data yang 

berupa dokumen berbentuk tertulis, seperti contoh buku, notulen rapat 

 
17 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), 161 
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majalan dan makalah ataupun berbagai peraturan pesantren serta catatan 

lain yang ada keterkaitan dengan fokus penelitain.  

Dokumen resmi lebih bersifat kelembagaan, dan biasanya 

dokumen resmi ada dua jenis internal dan eksternal. Dokumen internal itu 

biasanya berbentuk, memo, berbagai surat intruksi, laporan hasil rapat, 

maklumat peraturan kelembagaan yang digunakan secara internal untuk 

langan sendiri. Sementara dokumen eksternal menjelaskan tentang 

berbagai fakta yang dihasilkan dan publis oleh lembaga-lembaga sosial, 

seperti contoh: majalan berita, bulletin yang disiarkan oleh media massa.  

G. Analisis Data 

Dalam penelitian ini,  peneliti memakai analisis data kualitatif dan 

pendekatannya adalah induktif  yakni menarik suatu kesimpulan melalui 

data-data yang sudah ada. Yang dilakukan adalah berusaha untuk 

berangkat dari suatu fakta yang ada di lapangan, diperkuat dengan 

informasi empiris sebagai langkah untuk membangun teori, selain itu 

peneliti bisa mengupayakan dengan berangkat pada kondisi dan situasi 

kasus yang memiliki sifat khusus yang didasarkan pada suatu pengalaman 

riil yang selanjutnya dirumuskan menjadi sutu model, konseptualisasi, 

kategorisasi, dan prinsip atau suatu definisi yang lebih umum. 

Peneliti menggunakan analisis data menjadi suatu proses untuk 

mencari dan mengatur yang lebih sistematis dalam membuat suatu 

transkip hasil interiew, berikut pula hasil catatan lapangan, dan data lain 

yang telah dikumpulkan. Dalam aktivitas analisis data yang dikerjakan 
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dengan menelaah  dan menata berbagai data yang sudah ada, dan dipilah 

kedalam satuan jenis yang bida dikelola, melakukan sintesis, serta mencari 

berbagai pola, dan menentukan suatu makna yang tekandung di dalam 

data, serta melaporkan dengan bentu yang sistematis.  

Data yang ada bisa berupa berbagai deskripsi yang menguraikan 

situasi/keadaan, sautu peristiwa, aktivitas orang, interaksi dan perilaku. 

Dengan ungkapan lain, sesungguhnya data itu perupakan suatu penjelasan 

deskriptif dari ungkapan dan pernyataan seseorang yang berupa prespektif, 

berupa pengalaman, perilaku, kepercayaan dan pikiran dan berbagai 

naskah yang berisikan dokumen yang memiliki korelasi dengan suatu 

program kegiatan.18  

Analisis data dalam penelitian kualitatif  perisapannya dilakukan 

sebelum penelliti terjun kelapangan dengan melakukan observasi 

pendahuluan, observasi lanjutan selama proses penelitian dan setelah 

penelitian selesai dilakukan. data utama daalam penelitian ini adalah dari 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data 

dilakukan dengan model menghimpun data yang diperoleh kedalam 

sebuah kategori-kategori, dilanjutkan dengan menjabarkan data dimaksud 

ke dalam unit-unit dengan menaganilis data yang dianggap penting, 

dilanjutkan dengan menyusun dan menyajikan data yang sesuai dengan 

focus penelitian dalam bentuk pelaporan dan memberikan kesimpulan 

agara mudah untuk dipahami oleh pembaca.  

 
18 Robert C. Bogdan dan Sari. Knopp Biklen, Qualitative Research for education: An Introduction 

to Theory and Methods  (Boston: Aliyn and Bacon, Inc., 1998),145 
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Data yang sudah ada dianalisis dengan menggunakan beberapa 

langkah pendekatan Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data 

dengan tiga tahapan” kondessasi data (data condensation), menyajikan 

data (data display), dan menarik simpulan atau verivikasi (conclusion 

drawing and verification).  Proses dalam melakukan kondensasi data 

memperhatikan pada aspek proses pemilihan (selecting), pengerucutan 

(focusing), menyederhanakan (simplifiying), meringkas (abstracting), dan 

mentrasnformasi data (trasnforming).19 

Kegiatan yang menjadi aktivitas di dalam data kualitatif dikerjakan 

dengan cara interaktif dan dikerjakan secara berkelanjutan sampai selesai, 

yang pada akhirnya data yang sudah dicapai benar-benar jenuh. Yang 

dimaksud dengan model interaktif adalah:  

1. Kondensasi Data (data condensation) 

Setalah berbagai data sudah diperoleh peniliti selama di lokasi 

penelitian baik hasil interview, observasi lapangan dan dan 

dokumentasi selanjutnya dilakukan reduksi data dengan mekanisme 

perangkuman, melakukan pemilahan dan pemfokusan pada data, 

mengumpulkan, menyajikan, mereduksi data kesimpulan-kesimpulan, 

selanjutkan melakukan penarikan dan atau memverifikasi  pada aspek 

yang memiliki kesamaan dengan tujuan pokok penelitian. Peneneliti 

memilah dan memilih data yang memiliki kesesuaian serta 

mengkategorikan serta mmebuat abstraksi dan catatan lapangan, yang 

 
19 Miles M. B. Huberman, A.M, dan Saldana, J, Qualitative Data Analysis, A. Methods 

Sourcebook, Edition 3. Terjm. Tjejep Rohindi Rohidi (Jakarta UI-Press, 2014), 14. 
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berupa interview dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan 

penyeleksian, memfouskan dan melakukan penyederhanaan, 

mengabstraksi dan mentrasformasi berbagai data yang ada di berbagai 

catatan lapangan atau beberapa transkip dalam penelitian, yang 

penjelasannya sebagai berikut:  

a. Selecting 

Langkah ini dilakukan untuk menyeleksi berbagai data 

yang sudah ada dengan memperhatikan data-data yang lebih 

penting dan memiliki makna yang sangat utama dalam proses 

analisis data yang hendak dilakukan. Hal ini tentu bersesuaian 

dengan berbagai informasi yang ada hubungannya dengan 

kepemimpinan kiai dalam mengembangkan budaya religius 

dihimpun ditahapan ini, dan seluruh informasi dikumpulkan untuk 

memperkuat penelitian yang dilakukan. 

b. Focusing 

Langkah berikutnya yang peneliti lakukan dengan 

memfokuskan data-data yang ada, hal tersebut sebenarnya adalah 

bentuk aktivitas pra analisis. Tahapan ini peneliti mulai 

mengkerucutkan dan memfokuskan berbagai data yang memiliki 

keterhubungan dengan pertanyaan fokus penelitian. Ditahapan ini 

adalah bagian dari kelanjutan proses penyeleksian data. Dan yang 

dilakukan peneliti membatasi data  berdasar pada fokus penelitian.  
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c. Abstacting  

Abstraki upaya yang dilakukan peneliti untuk membuat 

rangkuman inti,  merupakan suatu langkah-langkah dan pernyataan 

yang harus selalu konsisten agar tidak keluar dari kerangka yang 

sudah dibuat. Pada tahap ini, data yang sudah ada dilanjutkan 

dengan proses evaluasi, terkhusus yang ada kaitannya dengan 

tingkat kualitan dan ketersediaan data.  

d. Simplifying dan transforming 

Langkah berikutnya data yang dipergunakan dalam proses 

penelitian ini, kemudian lakukan penyederhanaan dan melakukan 

perubahan dalam berbagai metode, yaitu peneliti melakukan 

penyeleksian ketat, memberikan ringkasan dengan uraian singkat 

tapi padat, melanggukan penggolongan dan pengkategorian data 

pada suatu pola yang lebih komprehensip. Sebagai langkah 

menyederhanakan data, yang perlu dilakukan peneliti adalah 

dengan menghimpun seluruh data yang peroleh melalui proses dari 

suatu ralitas yang terjadi di lokasi.  

2. Penyajian Data (data display)  

Setiap data yang diperoleh melalui proses observasi, interview 

dan pendokumentasian di lanjutkan dengan uraian deskriptif dengan 

narasi tulis, dalam penyajian data ini dikerjakan setalah selesai 

melalui proses reduksi atau perangkuman data.  Langkah berikutnya 

peneliti mengurai data yang sudah didapatkan melalui interview, 
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observasi dan dokumentasi dengan memberikan kode data untuk 

mengkategorikan data, hal ini akan mempermudah peneliti untuk 

menganalisa dengan baik dan lebih mudah. Diawali dengan pemberian 

kode pada draf interview, dokumentasi dan observasi. Pada data yang 

telah diberi tanda kode dilanjutkan dengan proses analisis berupa 

refleksi yang diuraikan delam bentuk teks dengan sistematika yang 

baik.  

3. Kesimpulan, Penarikan Atau Verifikasi (conclusion 

drawing/verification) 

Pekerjaan akhir dalam aktivitas mengerjakan analisis data 

penelitian kualitatif yakni melakukan penarikan kesimpulan dari 

vefikasi data yang sebelumnya telah dilakukan. Didasarkan pada data 

yang telah melalui proses reduksi dan disajikan, lalu dilanjukan 

dengan penyusunan kesimpulan yang didukung bukti yang kuat 

ditahap pengumpulan data. Suatu kesimpulan dibuat untuk 

memberikan suatu jawaban atas berbagai fokus penelitian yang sudah 

muncul sebelumnya.  

Penelitian ini menggunakan analisi data dengan model 

interaksi Miles dan Huberman.20 

 

 

 

 
20 Ibid., 89 
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Gambar 3. 1  

Kompenen-Kompenen Analisis Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Bagian berikutnya yang sangat penting adalah melakukan pengecekan 

keabsahan data/trustworthiness yang tidak bisa dipisahkan dalam pendekatan 

penelitian kualitatif. Lincoln dan Guba memberikan suatu pandangan bahwa 

dalam melakukan pengecekan pada keabsahan data harus dilandaskan pada 

beberapa kriteria yang antara lain: 1). Credibility/derajat kepercayaan, 2). 

Transferability/keteralihan, 3). Dependability/ketergantungan.21 berikut ini 

adalah tekhnik-tekhnik dalam pemeriksaan keabsahan data:22  

1. Kredibilitas 

Untuk melihat dan membuktikan tentang sesuatu yang diamati oleh 

peneliti benar-benar ada kesesuaian dengan apa yang memang benar 

terjadi dengan wajar di lokasi, maka diperlukan adanya pengecekan 

kredibilitas ataupun derajat kepercayaan kepada data. Derajat 

 
21 Egon G. Guba, Naturalictic Inquiry (Beverly  Hills, California: Sage Publication, 1985), 289-

331. 
22 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 185. 
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kepercayaan/keyakinan pada suatu data ataupun kebenaran data kaitannya 

dengan penelitian kualitatif dipergunakan untuk memenuhi kriteria/nilai 

kebenaran yang bersifat emic, baik itu ditujukan untuk pembaca maupun 

subyek yang diteliti. 

Linconl dan Guba menyatakan untuk memperoleh suata data yang 

benar-benar valid, maka dapat dilalui suatu tehnik pengecekat data dengan 

prosedur berikut ini: 

a. Melakukan observasi Observasi yang dikerjakan berkesinambungan 

(persistent observation) 

b. Melakukan Trianggulasi Trianggulasi (triangulation), baik trianggulasi 

sumber data, trianggulasi metode, dan trianggulasi penelitian  

c. Melakukan pengecekan pada anggota (member chek) melakukan 

diskusi dengan rekan sejawat.  

d. Melakukan pengecekan pula terhadap ketersediaan referensi 

transferbilitas atau keteralihan khususnya dalam penelitian kualitatif 

yang dapat diperoleh melalui cara uraian rinci.23 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Jhon W. Creswell dalam 

buku Reasearch Desigh: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 

Approaches memberikan petunjuk langkah berikut ini: triangulation, 

member-checking, thinck description, clarify, spend prolongaded time, 

peer debriefing, and external audio.24 Pengujian yang dilakukan pada 

 
23 Ibid., 334. 
24 Jhon W. Creswell, Reasearch Desigh: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 

(California: Sage Publication, 2002), 196-197. 
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kredibilitas data di dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan trianggulasi 

sumber data, moetode maupun secara member chek. 

Beberapa jenis trianggulasi yang bisa dipakai untuk memperoleh 

keshahihan dan keabsahan data, diamtaranya: 

a. Trianggulasi sumber 

Peneliti melakukan proses pembandingan dan pengecekan balik 

terhadap data atau informasi yang didapat dengan mencakup waktu 

dan alat yang berbeda. Pembandingan dilakukan untuk mendapatkan 

keabsahan data, karenanya peneliti menyesuaikan data yang diperoleh 

antara satu sumber informasi dengan sumber lainnya sehingga benar-

benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Semisal data interview 

yang didapatkan melalui interview bersama pengasuh pesantren juga 

dilakukan proses konfirmasi terhadap pengurusn pesantren lainnya, 

sehingga menadapatkan kecocokan informasi atau melengkapi 

informasi yang sudah ada.  

b. Trianggulasi dengan metode 

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan 

data dalam penyusunan disertasi ini, yaitu observasi, interview dan 

dokumentasi, dalam prosesnya  untuk mendapatkan suatu informasi 

yang kuat, peneliti mempergunakan metode tersebut, semisal 

menggabungkan interview bebas dengan interview terstuktur dan juga 

menggunakan  observasi dan wawancara untuk mengecek kebenaran 

data.  
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c. Tirianggulasi dengan teori  

Langkah ini dilakukan untuk cek data dengan proses 

pembandingan temuan penelitian yang sudah ada dengan teori yang 

dihasilkan oleh ahli yang memiliki standar kualifikasi dan 

ketersesuaian melalui penjelasan banding (rival explanation) dan dari 

hasil penelitian yang dilakukan ini kemudian dikonsultasikan lanjutan 

denegan subyek penelitian sebelum dianggap cukup.  

2. Tranferabilitas  

Tranferabilitas/keteralihan kaitannya dengan penelitian kualitatif 

didapatkan dengan cara uraian rinci. Dalam hal ini akan diupayakan untuk 

melaporkan berbagai hasil penelitiannya dengan rinci.  Dalam uraian 

laporan akan diupayakan untuk bisa mengungkap dengan khusus akan 

makan yang dibutuhkan oleh pembaca, supaya bida memberikan suatu 

pemahaman utuh atas beberapa temuan yang telah diperoleh. Temuan 

yang ada tidaklah menjadi bagian dari uraian rinci ini, namun merupakan 

suatu penafsiran yang dipaparkan secara rinci dengan bertanggungjawab 

yang didasarkan pada kejadian fakta di lokasi penelitian.  

3. Dependabilitas 

Berikutnya dependabilitas atau kebergantungan dilaksanakan untuk 

mengaudit kembali kesalahan baik yang bersifat konseptualisasi dalam 

planning penelitian, penghimpunan data, atau interpretasi terhadap 

temuan,  dan pelaporan penelitian. Oleh karena demikian, dibutuhkan 

adanya dependent auditor/para ahli yang terlah mimiliki kualifikasi 
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dengan bidang penelitian ini. Sebagai dependent auditor penelitian  ini 

para promotor disertasi.  

4. Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas/kepastian dibutuhkan sebagai langkah untuk 

melihat apakah sesunguhnya data-data yang diperoleh valid atau tidak. 

Karena ini bergantung pada persetujuan  beberapa orang yang memiliki 

keahlian dalam memberikan argumentasi, prespektif, dan temuan 

seseorang. Apabila data disepakati banyak orang yang berkaitan dengan 

objektifitasnya, akan tetapi yang menjadi titik perhatian berkaitan dengan 

akurasi datanya.untuk mendapatkan kepastian data dalam peroses 

penelitian in, maka dilakukan suatu cara mengkonfirmasi data yang ada 

dengan sumber informasi/para ahli. Aktivitas ini dikerjakan bersama 

dengan pengauditan dependabilitas. Aspek perbedaannya, audit 

dependabilitas ditujukan pada penilaian aspek proses yang dilakukan 

selama penelitian, namun audit konfirmabilitas dilaksanakan untuk 

menjamin keterhubungan antara data, informasi dan interpretasi yang 

dituangkan dalam pelaporan yang didukung adanya bahan-bahan yang 

sudah ada.  

I. Tahapan Penelitian  

Sebagai upaya mendapatkan suatu hasil maksimal dalam penelitian 

yang dilaksanakan ini, maka dibagi kedalam beberapa tahapan sebagai 

berikut:  

1. Bagian tahap persiapan  
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Tahapan persiapan ini peneliti mengambil langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Melakukan penyusunan planning penelitian  

b. Pemilihan pada lokasi yang hendak dijadikan tempat penelitian  

c. Melakukan proses peridzinan peneltian 

d. Melakukan observasi awal dengan melihat kondisi lokasi penelitian 

e. Mengedentifikasi dan memanfaatkan informan  

f. Membuat instrumen penelitian  

g. Menyiapkan instrument penelitian  

2. Tahapan-tahapan  

a. Memahami dan memasuki lapangan  

Maksud disini adalah: dengan latar yang terbuka, dimana 

dengan kondisi yang terbuka peneliti dapat secara langsung melakukan 

proses interaksi dengan seseorang dimana posisi peneliti hanya 

melakukan pengamantan, sementara dengan latar yang tertutup, 

kehadiran peneliti langsung bertemu dengan orang, dengan penampilan 

yang menyesuaikan dengan kebiasaan, adat istiadat, tata cara dan suatu 

buadaya yang sesuai dengan yang ada di lokasi penelitian. Melakukan 

perkenalan peneliti di lokasi, untuk berperilaku netral dalam 

berhubungan dengan subyek adapaun yang berkaitan dengan 

pembatasan waktu disesuaikan dengan ketercukupan informasi yang 

diinginkan.  
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b. Memaksimalkan Pengumpulan Kegiatan Data  

Peneliti sebagai intrument inti di dalam melakukan entri data, 

maka yang dilakukan adalah peneliti memaksimalkan diri/berperan 

dengan aktif dalam proses penghimpunan data dengan melalui sumber 

data yang ada.  

3. Bagian Pengelolaan Data  

a. Melakukan Analis Data  

Mengerjakan analisis data pada data yang telah diperoleh, 

posisi peneliti dengan melakukan interpretasi pada data yang telah 

didapatkan di lokasi penelitian  

b. Proses Menetukan Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah berikut ini dilaksanakan oleh peneliti untuk 

melakukan verifikasi atau kritik sumber yang berkatian dengan data 

apakah valid maupun tidak.  

c. Menarasikan Hasil Analisis 

Diakhir pelaksanaan penelitian ini adalah dengan membuat 

laporan hasil penelitian yang tentu berbentuk tulisan dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif analisis. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN  

 

Pembahasan dalam bab ini akan memberikan suatu gambaran tentang 

paparan data yang telah dihasilkan dari proses eksplorasi data dari teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap obyek penelitian. Pada akhir 

penelitian ada proses reduksi temuan peneletian yang didasarkan pada data-data 

yang telah dikumpulkan. 

A. PAPARAN DATA 

Dalam pembahasan di sini peneliti akan membahas data yang sudah 

dikumpulkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fokus-fokus yang telah 

ditentukan dalam penelitian ini. Data yang ada kemudian akan diketengahkan 

untuk dilakukan proses analisa yang bersesuaian dengan tema dalam 

penelitian ini yaitu berkaitan dengan kepemimpinan kiai dalam 

mengembangkan budaya religius di Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

Mojosari Asembagus Situbondo, dan fokus penelitian di sini berkaitan dengan  

Otoritas dan Power Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius, 

Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius dan  Strategi Kiai 

dalam Mengembangkan Budaya Religius. Di paparan data inilah yang 

kemudian akan dipetakan keterkaitan upaya-upaya tindakan nyata yang telah 

dilakukan oleh kiai dalam proses tata kelola di pesantren.  
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1. Paparan Data Kasus 1 Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember 

a. Otoritas dan Power  Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius 

di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember 

Dalam kehidupan pesantren santri memiliki rutinitas yang 

sangat padat dan bahkan itu semua telah menjadi kebiasaan yang telah 

membudaya dan menjadi ciri khas karakter. Dalam kesehariannya 

diawali dengan bangun tengah malam dengan melaksanakan aktifitas 

ubudiyah  dengan menjalankankan qiyamul lail yakni shalat tahajjud, 

pembacaan wirid baik dilakukan secara mandiri maupun berjamaah, 

yang dilanjutkan dengan shalat Subuh berjamaah dan kemudian 

pengajian kitab kuning baik yang diselenggarakan diasrama masing-

masing maupun dilaksanakan di Masjid pesantren. Selanjutnya di pagi 

hari sesuai jadwalnya santri menyapu dan membersihkan lingkungan 

pesantren, lingkungan asrama, ataupun disekitar Gedung sekolah. Ini 

menjadi budaya pesantren dalam aktivitas di Pondok Pesantren Nurul 

Qarnain.1 Yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dilembaga 

masing-masing sesuai dengan tingkatnya, di waktu siang hari 

pesantren juga telah menyediakan kantin dimana untuk ketersediaan 

dan kebutuhan santri semisal makanan sudah disediakan langsung oleh 

pesantren, sehingga santri bisa fokus melaksanaka kegiatan-kegiatan 

kepesantrenan.2  

 
1 Observasi di PP. Nurul Qarnain di damping Ust. Taufikurrahman Bagian Kebersihan Pesantren 

Rabu, 03 November 2021 
2 Observasi di PP. Nurul Qarnain Rabu, 03 November 2021. Pesantren telah menyediakan layanan 

untuk santri dalam hal kebutuhan santri untuk sarapan, makan siang dll. Dan ini sudah ada petugas 
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Sebagai pemimpin dalam institusi pesantren keberadaan kiai 

menjadi pemeran utama dalam menajalankan tata kelola di pondok 

pesantren, peran inti ini yang kemudian menjadi kekuatan power Kiai 

dalam menjalankan organisasi pesantren. Di dalam beberapa sumber 

literasi hasil riset kepemimpinan sebelumnya, menunjukkan 

bahwasanya kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Jember memiliki kekhasan dengan ciri, Karismatik, demokratis, 

spiritual. Hal inilah yang kemudian memberikan kesan mendalam 

dalam membangun cara pandang dan kontruksi budaya di lingkungan 

pondok pesantren melalui kiat-kiat kepemimpinan spiritual yang 

dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren KH. Yazid Karimullah: 

kalau pesantren itu sejak saya mendirikan, tetap saya 

lakukan. Jadi, seperti riyadoh-riyadoh, contoh yang tidak pernah 

saya tinggalkan seperti maghrib yasin dan tabarok subuh yasin dan 

waqiah, itu secara umum secara pribadi sejak dari pondok yang 

saya amalkan diwajibkan seperti asmaul husna, karena 

berkeinginan bagimana pondok ini, akan terwujud dengan baik.3 

 

Kuatnya pengaruh KH. Yazid Karimullah terhadap para 

pengikutnya (pengurus pesantren, santri dan masyarakat) karena beliau 

merupakan pribadi yang konsisten dan istiqomah dalam menjalankan 

berbagai hal, dalam menjaga kedisiplinan dan kegiatan ibadah lainnya. 

Memiliki rutinitas riyadhoh dalam kesehariannya, hal ini dibuktikan 

dengan aktivitas beliau yang tak pernah lelah, sedari pagi sampai 

 
yang mengantarkan kebutuhan tersebut ke asrama-asrama sesuai dengan jumlah santri dan telah 

dibentuk penanggung jawabnya. Sehingga disini menjadikan kebersamaan santri lebih terjaga 

karena mereka dapat berkumpul bersama dengan mengkonsumsi di pesantren.  
3 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Minggu, 11 April 2021, jam 21.00 – 22.30 WIb 
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malam melaksanakan aktivitas di lingkungan pesantren dan baru 

istirahat jam 1 dini hari dan bangun pada jam 3 pagi.  

Riyadhoh yang melibatkan jamaah dengan jumlah yang banyak 

beliau langsanakan pada malam jum’at legi. Awalnya kegiatan ini 

merupakan usulan sebagian alumni yang disampaikan ust. Bardi Faris 

Tamanan, bahwa alumni dipandang perlu dipertemukan di Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain dengan kegiatan riyadhoh. Tujuannya untuk 

mengajak para alumni untuk ber-taqarrub kapada Allah, dan agar tidak 

lupa kepada pesantren dan gurunya. Karena usulan itu dipandang baik, 

maka Kiai Yazid menyetujuinya. Setelah riyadhoh ini berjalan, 

ternyata tidak hanya diikuti para alumni, namun juga diikuti oleh para 

santri, wali santri dan masyarakat sekitar. Riyadhoh ini dipimpin 

langsung oleh Kiai Yazid. Bahkan ketika beliau umroh dan bertepatan 

pada malam jum’at legi, khusushan dan doanya beliau pimpin dari 

Masjidil Haram via telephon.4  

Kiai sangat menekankan kalau kegiatan ubudiyahnya itu 

yang jelas dari kiai wajib riyadhoh. Jadi wajib Riyadhoh. Setiap 

malam santri wajib Riyadhoh dan Wajib Burling (Burdah 

Keliling). Itu semua untuk santri secara keseluruhan.5 

 

Informasi ini setidak memperkuat tentang betapa kiai sangat 

menekankan penguatan ruhani santri sebagai penempaan diri dalam 

aspek bathiniah, karena ketika ruhani sehat, mental sehat, psikologi 

sehat kecenderungannya akan berimplikasi kepada sehatnya jasmani 

 
4 Mud’har Syarifudin & Fathor Rozi, Jejak Langkah Sang Kyai (Jember: Pustaka Radja, 2011), 

162. 
5 Wawancara dengan Ust. Muhammad Abdul Ghofur, Dewan Guru Ma’had Aly PP. Nurul 

Qarnain, 11 April 2021  
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seseorang. Riyadhoh  juga sebagai bukti penghambaan seseorang 

kepada penciptanya dan sebagai pengakuan diri atas kekurangan yang 

dimiliki.   

Kekuatan/power Kiai Yazid dalam mengelola pondok 

pesantren menjadikannya sebagai wadah perjuangan dan 

melandaskannya dengan nilai-nilai agama melalui penguatan amaliah-

amaliah keagamaan, sehingga Pondok Pesantrran Nurul Qarnain 

mampu mengembangkan kelembagaannya dengan terbuka dan 

inovatif. Praktik keagamaan yang sangat ketat ini menjadi landasan 

pola kepemimpinan Kiai Yazid dalam mengembangkan budaya 

religius.  

Kiai Yazid sebagai seorang ulama yang karismatik, dalam 

memimpin pesantren, Kiai Yazid sangat bijaksana. Kiai Yazid mau 

bekerja keras demi kepentingan pesantren. Kiai Yazid juga demokratis, 

sangat peduli dengan kehidupan santri dan selalu berharap santrinya 

menjadi insan yang baik. Kiai Yazid adalah orang yang lebih suka 

memberi daripada menerima dan Kiai Yazid mencintai keilmuan 

sehingga selalu mendukung dan menunjang aktifitas belajar santri.6 

Sebagai sosok yang karismatik dan mampu menginternalisasi nilai-

nilai agama ke dalam kepemimpinan dalam mengayomi dan mengelola 

seluruh sumber daya yang ada di lingkungan pesantren. Sebagiamana 

disampaikan oleh Muhammad Haris Kurniawan:  

 
6 Diadatul Dita, Kiai Yazid Karimullah Pemimpin Bijaksana, dalam buku Jejak Langkah Sang 

Kyai (Jember: Pustaka Radja, 2011), 167 
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Saya melihat setiap tindakan kiai itu, selalu dilandaskan 

atas agama, Kiai Yazid selain pengasuh, pemimpin tapi beliau ini 

bekerja sendiri, memperaktekkan langsung nilai-nilai agama, 

contohnya kebersihan turun langsung, saya tidak enak ketika 

melihat kiai itu bersih-bersih sendiri.7  

 

Inilah salah satu identitas budaya di lingkungan pesantren 

menjadikan ajaran agama satu-satunya nilai inti sebagai inspirasi 

dalam kehidupan tata interaksi, tata kelola  sebagai budaya religius 

yang berkembang dengan sangat ketat dan mejadi power kiai sebagai 

pemimpin pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di 

bawah naungan pesantren. 

Pemahaman kiai terhadap kesadaran agama dalam proses 

pengembangan budaya religius, membentuk  suatu tindakan 

kepemimpinan yang berdasarkan pada nilai agama. Hal Ini menjadi 

penegas bahwa kepemimpinan kiai perlu juga memiliki komitmen kuat 

dalam merawat budaya-budaya yang telah diajarkan oleh ulama’-

ulama’ sebagai bagian integrasi pondasi dalam pengembangan pondok 

pesantren dalam menginternalisasi tindakan sebagai amanah dan 

kewajiban keagamaan dan menyandarkan setiap yang dilakukan pada 

sumber nilai agama.  

Karenanya pemahaman santri akan pentingnya menjaga 

kebersihan merupakan kesadaran agama yang telah terbentuk dalam 

dirinya, yang dalam keseharaiannya dipraktikan dengan menjaga 

 
7 Wawancara dengan Muhammad Haris Kurniawan, Ajudan/Sekretaris Pribadi Pengasuh, 11 April 

2021 
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kebersihan halaman, kamar, hingga kebersihan kamar mandi. Tak 

hanya itu, santri sangat di anjurkan menjaga kebersihan diri sendiri 

seperti menjaga kebersihan anggota badan. Karna Nabi Muhammad 

senantiasa menjaga kebersihan anggota anggota badannya seperti 

senang memakai wangi-wangian.8 

Konsistensi dalam memegang nilai agama atau istiqomah 

terhadap praktik keagamaan menjadi power kekuatan pendirian kiai 

dalam kepemimpinannya sebagai pengasuh pondok pesantren 

mengarah pada dasar kesadaran dalam moral-moral agama. Pada 

pengembangan budaya religius yang dititik beratkan dan menjadi 

pondasi beliau adalah melalui budaya bersih dilingkungan pesantren, 

hal ini  sebagai wujud dari pengejewantahan nilai-nilai agama yakni 

an-Nadhofah, sebagaimana yang diungkapkan Kiai Yazid Karimullah:  

Budaya kebersihan diprioritaskan, karena kalau tidak 

diprioritaskan masalah  itu, ya mungkin pesantren tidak akan 

bersih, malah saya utamakan, karena begini ya, ajaran Islam itu 

harus bersih dulu, jadi mau wudhu’ masih mencuci tangan 

akhlaknya kan begitu, jadi bangun tidur ya cuci muka , apalagi 

kalau sudah mengingat buniyal islam alannadhofah, memang saya 

tangani serius menangani kebersihan, karena budaya kotor sulit 

sekali, alhamdulillah tetapi masih jauh sekali menurut saya masih 

jauh sekali, walaupun kata orang kalau pejabat ke sini di sini paling 

bersih, diantaranya bukan hanya bersih yang saya terapkan, yaitu 

sesuai dengan ajaran agama kita, tertib, bersih belum tentu tertib.9 

 

Pesan tersebut dengan tegas Kiai Yazid sampaikan dan menjadi 

perhatian Kiai Yazid Karimullah di pesantren, setidaknya ungkapan ini 

menjadi pembenar sebagai tumpuan kiai dalam menjalankan fungsinya 

 
8 Observasi di PP. Nurul Qarnain Jum’at, 05 November 2021 
9 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Minggu, 11 April 2021, jam 21.00 – 22.30 WIb 
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sebagai pemimpin yang mendasarkan diri dengan nilai tafaqquh fi ad-

din.  Bahwa budaya religius yang dikembangkan tidak hanya semata-

mata kegaitan amaliah keagamaan, semisal: membaca wirid, shalat 

jamaah, qiyamul lail dan lain sebagainya. Namun, budaya religius itu 

beliau jewantahkan melalui menyadarkan santri dengan praktik nilai 

keagamaan melalui pengembangan budaya hidup bersih dengan 

memperhatikan kebersihan di lingkungan pondok pesantren. 

Kesadaran ini sesungguhnya menjadi power kiai dalam bingkai agama 

sebagai tumpuan dalam menguatkan religiusitas dengan term-term 

kebudayaan yang dikembangkan.  

Melihat kehariannya Kiai Yazid memiliki kecenderungan 

sendiri dalam menjalankan powernya, sesuai karakteristik sebagai 

tokoh agama, Kiai menjalankan kepemimpinannya dengan humanis, 

yang pada akhirnya penerimaan bawahan terhadap setiap perintah kiai 

dapat diterima dengan baik dan ikhlas. Nilai ini sesungguhnya 

terbangun atas kepercayaan dan keyakinan yang ada pada diri santri, 

dimana Kiai berposisi sebagai sosok orang tua, guru spiritual yang 

membimbing dan mengarahkannya. Karenanya santri meyakini dirinya 

sebagai murid dan berkhidmah kepada guru. Hal ini bisa dilihat dalam 

keseharian kiai beliau senantiasi menyapa atau berkomunikasi secara 

langsung kepada santri, baik ketika berpapasan maupun ketika hendak 

berkeliling disekitar pesantren memberikan perintah kepada santri 
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ketika melihat sampah berserakan ataupun hal-hal lainnya.10 

Kesadaran dalam kebersihan sesungguhnya adalah pekerjaan 

umum yang dapat dikerjakan oleh siapa saja dan dimana saja, namun 

demikian walaupun tindakan tersebut kecil, tetapi tidak semua orang 

mampu memberikan atensi yang baik terhadap lingkungan yang bersih 

dan sehat. Di sinilah letak orkestrasi trasnformasi yang dilakukan oleh 

Kiai Yazid Karimullah dengan membingkai tindakan/pekerjaan sosial 

dengan nilai-nilai ilmu agama memadukannya menjadi kesadaran 

kolektif bahwa agama mengajarkan tentang pentingnya menjaga 

kebersihan, mendidik santri bahwa kebersihan itu adalah bagian dari 

iman dan agama dibangun atas bersih itu sendiri.  

Tindakan kiai yang selama ini dijalankan sesungguhnya 

berdasar pada semangat implementasi ajaran agama, yang dilakukan 

kiai dalam mengembangakan budaya pondok pesantren bermuara juga 

pada kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai landasan. Sepertihalnya hidup 

bersih ini adalah ajaran agama dan senantiasa ditegaskan dalam kajian-

kajian fiqh dimana seseorang yang hendak melaksanakan ibadah dalam 

agama maka dipersyaratkan untuk bersesuci terlebih dahulu yang 

berarti harus membersihkan diri dari hadast asghar maupun hadast 

akbar, jika syarat ini tidak dilakukan maka akan menjadi penghalang 

baginya dalam sah tidaknya pekerjaan ibadah yang dilakukannya.  

Penguatan karakter santri dilakukan juga dengan kesadaran 

 
10 Observasi di PP. Nurul Qarnain di damping Ust. Taufikurrahman Bagian Kebersihan Pesantren 

Rabu, 03 November 2021 
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mereka terhadap lingkungan, yang dilakukan dengan pola pembiasaan 

sadar menjaga kebersihan lebih-lebih kebersihan diri sendiri agar 

terhindar dari penyakit. Pembudayaan Kebiasaan ini terbentuk oleh 

karena semboyan “satu santri satu sampah”, walaupun praktik ini 

terlihat masih ada Sebagian kecil yang masih memiliki kepedulian 

yang rendah. Pagi hari jam 05.00 diawali secara serentak yang 

memiliki jadawal piket untuk membersihkan kamar, halaman, daerah 

asrama dan membuang sampah ke gerobak sampah.11  

Spirit agama menjadi kekuatan/power dan inspirasi teologis 

dengan mengadopsi secara utuh dan mampu diimplementasikan secara 

sempurna oleh pengasuh pesantren, sehingga kiai menjadi panutan 

utuh yang berakibat santri menjadi segan atau menaruh hormat, 

sehingga menjadikan mereka secara sadar mencontoh apa yang 

dipraktikkan oleh kiai dalam kehidupan di pondok pesantren. 

Kesadaran kolektif inilah yang senantiasa terus dikembangkan 

menjadi suatu kontruksi budaya religius, bergerak sedikit demi sedikit 

ke arah positif sehingga menjadikan pondok pesantren Nurul Qarnain 

beberapa kali menjadi pesantren dengan tingkat kebersihan terbaik di 

wilayah Kabupaten Jember.  

Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, 

seperti itu, sementara dalam al-Qur’an disebutkan sholat itu akan 

menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Aaaah, ini kan 

benar. Shalat memiliki tujuan memperbaiki tindakan-tindakan 

sosial. Jadi salah, kalau menganggap apa-apa yang jadi perintah 

agama dengan aspek ritual tidak memiliki tujuan dalam 

 
11 Observasi di PP. Nurul Qarnain dilaksanakan pada hari  Kamis, 04 November 2021 
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memperbaiki kehidupan di dunia. Dalam budaya bersih ini sangat-

sangat diajarkan agama, ini sangat-sangat betul. Sesungguhnya 

para mushonnif  ulama’ yang menyusun kitab, sering menjelaskan 

bab bahasan-bahasan apa itu, bab masalah thaharoh. Laaa ini 

atandhe, menjadi tanda budaya bersih itu ajaran yang diutamakan 

agama.12 

 

Penjelasan agama tidak hanya berkutat pada aturan dan 

hubungan vertikal yang memuat ibadah-ibadah mahdhoh, namun 

demikian agama telah mengajarkan tentang relasi sosial sebagai wujud 

dari hubungan ber-muamalah dimana agama mengajarkan dan mampu 

mewujudkan komunikasi horizontal, yakni lahirnya kesalehan sosial, 

relasi sosial yang aman, damai baik dalam lingkungan dan dalam hal 

lainnya, sehingga tata kehidupan penuh dengan makna karena saling 

membantu, mengisi dan  berbagi dengan sesama semisal saling 

menjaga budaya lingkungan bersih maka ini menjadi sedekah, amal 

bagi setiap orang yang menjalankannya, sebagaimana disampaikan 

LH. Fawaid Yazid:  

Kalau abah tidak banyak anu, hanya yang dikerjakan 

menjadi konsentrasi tetap apa namanya kembali ke fiqih jadi 

thathir mensucikan, suci inikan dalam Islam yang ditekankan 

seperti itu, jadi tidak ada dasarnya hanya annadhofah, ya itu sudah 

termasuk iman, termasuk dalam Islam ini, yang ditekan pertama 

kali harus bersih, ketika sudah bersih maka orang itukan senang, 

masuk di sini itu senang, ada tamu masuk di jeding kemudian 

bersih senang, bahasa yang beliau sampaikan hanya seperti ini ke 

anak-anak, Islam inikan bersih yang didahulukan nak, bukan sholat 

dulu, tapi bersih dahulu, laa ketika sudah bersih, ketika orang dari 

manapun saja, masuk jeding kok bersih, senang, kan kadang-

kadang hanya ke jeding saja melihat sudah berantakan kan menjadi 

malas, termasuk menyenangkan orang lain itu kan mendapatkan 

 
12 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Minggu, 11 April 2021, jam 21.00 – 22.30 WIb 
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pahala juga, ini yang dijelaskan beliau, orang yang membuat orang 

bahagia dan senang itu bukan hanya sedekah saja, senyum saja,....13 

 

Keteladan ini menjadi kunci kepemimpinan Kiai Yazid dalam 

menampilkan sosok karimatik yang ada dalam dirinya dan sebagai 

pemantik pengakuan bawahan atas kesalehan yang dimiliki sebagai 

power dalam membangun budaya religius melalui kontruksi interaksi 

sosial antara kiai, santri, guru dan masyarakat. Ini bagian dari 

perjuangan yang dilakukan oleh kiai dengan mentransformasi 

kehidupan budaya pesantren ke arah yang lebih baik dan unggul, kiai 

telah membangun suatu budaya religius dan mampu memacu para 

bawahannya untuk bekerja dan  bergerak dengan menunjukkan 

identitas membangun lingkungan yang bersih sebagai identitas diri 

lembaga yang diakui tidak hanya internal pesantren namun juga diakui 

oleh lembaga atau mitra di luar Pondok Pesantren Nurul Qarnain, hal 

ini  menjadi informasi dalam kepemimpinan kiai mampu mewujudkan 

visi dan misinya yakni: “Mencetak generasi muslim yang berilmu, 

beramal, bertaqwa dan berakhlaqul karimah”.  

Dalam merawat dan mengembangkan budaya religius Kiai 

Yazid Karimullah sebagai pendiri dan pengasuh pertama pesantren 

dalam kepemimpinannya memiliki ketegasan dalam menjalankan 

organisasi di pesantren, sikap tegas itu diwujudkan dalam berbagai 

kebijakan di pondok pesantren untuk menjaga budaya religius yang 

 
13 Wawancara dengan  LH. Fawaid Yazid Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Selasa, 20 April 2021, jam 09.00 – 10.30 WIb 
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selama ini telah dikembangkan di pesantren, kebijakan dan keputusan 

itu diambil setelah dilakukan beberapa tahapan-tahapan dalam proses 

pengambilan keputusan agar tepat dan sesuai harapan yang 

diingingkan.  

Sebagai bentuk perhatian Kiai kepada budaya religius adalah 

perhatian beliau tentang meminimalisir adanya sampah plastik, 

sehingga dilakukan penggunaan tempat makan santri yang telah 

disediakan oleh kantin. Hal ini ditegaskan Kiai Yazid untuk 

mengurangi adanya sampah platik maupun kertas minyak. Santri 

terbiasa makan tiga kali sehari dan bisa dihitung berapa kwintal 

sampah yang harus dikumpulkan jika  tidak diatur.14 

Sikap tegas kiai sesungguhnya untuk menampilkan sosoknya 

sebagai seorang pemimpin agar memiliki prinsip-prinsip 

kepemimpinan yang baik, dihormati oleh bawahnnya, dan diakui 

karena kemampuan, keilmuannya, dan karismanya bukan sikap 

eksklusif yang menutup diri dari proses komunikasi dalam 

menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan. Dalam kesehariannya Kiai 

Yazid menampilkan diri sebagai sosok yang inklusif  dalam pola 

interaksi beliau dengan setiap komponen yang ada di dalam keluarga 

besar Pesantren Nurul Qarnain,  sebagaimana yang disampaikan oleh 

Muhammad Haris Kurniawan: 

 

 
14 Observasi di PP. Nurul Qarnain bersama KH. Badrud Tamam, dilaksanakan pada hari  Kamis, 

04 November 2021 
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Kalau Kiai dari bawah dulu, Pengurus yaitu ketua kamar ke 

keamanan pesantren ke kapala daerah. menangani sebanyak lima 

daerah. Baru kemudian ke wakil pengasuh lalu ke pengasuh. 

Terkadang ada keputusan yang langsung dari pengasuh sendiri. 

Seperti jika ada pelanggaran tingkat berat.15 

 

Inilah model keputusan bertingkat, di sini dapat digambarkan 

sesungguhnya pengasuh memberikan kepercayaan pada setiap 

organisasi level untuk kreatif dalam menjalankan tugas, cerdas dalam 

menterjemahkan tujuan-tujuan organisasi, termasuk dalam 

memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan tanggung jawab yang 

diembannya, ketika level satu tidak bisa memutuskan masalah yang 

dihadapinya, maka selanjutnya dikomunikasikan pada level berikutnya 

untuk mencari solusi  terhadap masalah yang dihadapi, jika kemudian 

dapat ditemukan suatu solusi atau alternatif solusinya maka berarti 

masalah dapat diselesaikan pada tahapan tersebut, namun jika tidak 

dapat diselesaikan maka kemudian disampaikan pada level ketiga yang 

merupakan level tertinggi yang akan diambil keputusannya oleh 

pengasuh atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah 

disampaikan pada level-level sebelumnya, dan jika dipandang sangat 

rumit maka pengasuh akan memutuskannya atas dasar pertimbangan 

kemaslahatan dan mencegah kemudhorotan. Dengan model tersebut 

setiap hal yang berhubungan dengan pengembangan budaya religius di 

pesantren dapat ditangani dengan baik dan cepat dengan menyesuaikan 

tupoksi tugas masing-masing sektor.  

 
15 Wawancara dengan Muhammad Haris Kurniawan, Ajudan/Sekretaris Pribadi Pengasuh, 11 

April 2021, jam 17.00  – 17.45 WIb 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 186 

Langkah keputusan bertingkat menjadi data penting, bahwa 

sesungguhnya keputusan-keputusan yang dilakukan oleh kiai 

didasarkan atas informasi-infomasi yang menjadi referensi penting 

dalam  mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk memutuskan dalam 

suatu perkara. Luasnya keilmuan kiai menjadi power cerdas dalam 

mengambil keputusan penting dengan berpijak pada informasi data 

kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Dalam menjalankan power ini, Kiai Yazid juga memberikan 

himbauan kepada pertokoan-pertokoan pesantren untuk menyediakan 

tas belanja kepada santri agar tidak menggunakan paltik. Hal ini 

memiliki maksud agar ada kontrol dalam penggunaan plastik dan tidak 

menumpuk sampahnya. Karena sampah plastik dapat mencemarkan 

lingkungan serta sulit terurai. Terlihat Kiai Yazid sangat menjaga 

terhadap kebersihan lebih-lebih kebersihan di lingkungan pesantren. 

Salah satu contoh keteladanan beliau, disaat melakukan control diarea 

komplek pesantren ketika melihat satu sampah saja, seketika beliau 

langsung memungut sampah sendiri  tanpa memerintah orang lain 

untuk membersihkannya.16 

Tegas ini tidak berarti menutup akses komunikasi, karena 

sejatinya beliau adalah pribadi yang terbuka dalam hal berinteraksi, 

penuh perhatian, humble dalam menjalin komunikasi dan serap 

informasi, hal ini terwujud dari kebiasaan beliau yang selalu 

 
16 Observasi di PP. Nurul Qarnain  dilaksanakan pada hari  Kamis, 04 November 2021 
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memusyawarahkan setiap masalah kecil sekali pun kepada keluarga 

dan pengurus hal ini beliau lakukan untuk memberikan pelajaran agar 

tidak berjalan sendiri-sendiri diantara pengurus sebagai pengelola 

pesantren, sebagaiman disampaikan oleh Lora Fawaid Yazid:  

Yang biasanya abah mendidik kepada putra-putranya itu, 

semisal abah memiliki langkah apa sekecil apapun ini 

dimusyawarahkan kepada putra-putranya, jadi bermusyawarah. 

Saya ingin seperti ini nak, bagaimana menurut kalian, jadi tidak 

memutuskan sendiri beliau. Jadi kalau tidak baik disampaikan 

tidak baik. Artinya apa beliau mendidik, andai kata seperti apa 

nanti kan juga akan bermusyawarah juga, diantaranya tanda 

perpecahan itu kan karena jalan sendiri, kan seperti itu. Jadi beliau 

niru siapa?, embah saya itu seperti itu, jadi dulu kakek saya itu 

kalau mau melakukan apa, masih bermusyawarah dengan abah, 

begitu. Sekarang jika abah ada apa-apa bermusyawarah, sekecil 

apapun. Kalau urusan pondok ini bagaimana, ini perlu 

dimusyawarahkan, kan mendidik, nanti suatu saat awas nanti jika 

saya tidak ada harus bermusyawarah dan bermusyawarah jangan 

sampai berjalan sendiri-sendiri, jadi mendidik seperti itu.17  

 

Melatih sedari awal dalam bingkai keluarga dalam 

mengkomunikasikan budaya religius seakan menjadi ciri Kiai Yazid 

dalam mengedepankan asas-asas penting  membangun kebersamaan 

dalam menghadapi berbagai hal temasuk mencarikan solusi untuk 

menghadapi sesuatu yang dibangun dengan pola kemunikasi di dalam 

keluarga.  bermusyawarah dengan orang lain, berarti berbagi tentang 

sesuatu dan hal ini positif karena keberadaan orang lain dalam 

komunitas itu dianggap penting kehadirannya, sehingga mereka  ikut 

merasakan dengan memikirkan tetang tanggung jawab yang 

dimilikinya, dan di sininilah seni dalam kepemimpinan sebagai soft 

 
17 Wawancara dengan LH. Fawaid Yazid Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Selasa, 20 April 2021, jam 09.00 – 10.30 WIb 
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power menggerakkan orang lain secara emosial untuk hadir membantu 

secara sukarela tanpa dipaksa dengan memberikan respon yang baik.  

Model pengambilan keputusan dengan bermusyawarah telah 

menjadi karakter power kiai dalam pengembaganya budaya pesantren 

yang lebih inklusif, ini wujud dari pendekatan-pendekatan yang lebih 

soft  dalam menggunakan power terutama ketika berinteraksi dengan 

bawahan, yang secara psikologis akan berdampak kepada rasa nyaman, 

rasa kekeluargaan, rasa memiliki yang ditunjukkan sebagai wujud dari 

penerimaan bawahan terhadap pelaksanaan tuga-tugas dari pimpinan. 

Open minded menjadi faktor keterbukaan kiai dalam menerima 

masukan terhadap berbagai hal dan tidak memaksakan kehendak 

dalam perkembangan budaya di pesantren walaupun demikian 

memiliki memiliki landasan yang kuat untuk melakukan filterisasi 

dalam proses budaya yang masuk ke dalam lingkungan Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain, kiai menjadi sosok dengan sikap bijaksana 

dan akomodatif dalam memberikan pandangan-padangan terhadap 

bawahannya sehingga menjadi power kiai menjadi sosok yang dicintai 

oleh santri dan pengikutnya, hal ini dapat dibuktikan dari jumlah grafik 

santri yang setiap tahunnya mengalami jumlah yang sangat signifikan 

dan sementara itu perkembangan lembaga pesantren di beberapa tahun 

ini juga mengalami peningkatan dengan beberapa lembaga-lembaga 

baru semisal berdirinya Ma’hal Aly Nurul Qarnain dan Sekolah Tinggi 

Nurul Qarnain.  
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Kiai Yazid memberikan pengaruh yang sangat kuat sehingga 

para bawahnnya memberikan respon yang baik berupa kepatuhan 

dalam kepengikutan atas dasar kerelaan tanpa paksaan oleh karena 

efek respon dari keteladanan-keteladanan kepemimpinan yang Kiai 

Yazid ketengahkan sebagai simbol satu-satunya di lingkungan 

pesantren.  

Pertama kiai itu di pondok tidak hanya memerintah, kiai 

memberikan contoh sendiri. Jadi kiai itu ngasih contoh terus, tak 

memerintah terus, Kiai yang dikontrol kebersihan terus, setiap hari 

ke asrama putra dan putri, kita tidak enak sendiri ketika Kiai Yazid 

aktif seperti itu. Beliau selalu memberi contoh yang baik, pas kita 

tidak ikut, ya kan malu. Kiai ngontrol tidak hanya di komplek 

pesantren, tapi juga ke kelas-kelas ngecek satu-satu, termasuk 

asrama, biasanya Kiai keliling-keliling secara keseluruhan. Ya 

begitulah aktifitas beliau. Kiai itu turun sendiri, sampai 

kepenampungan bak sampah untuk bakar sampah. Misal ada 

putung rokok atau plastik di halaman, kiai otomatis ambil sendiri 

dan dibawa ke sampah, itu santri-santri lihat semua.18 

 

Dalam memimpin, Kiai Yazid Karimullah terlibat langsung 

dalam menjaga kebersihan pesantren. Membangun kesadaran itu sulit, 

namun demikian kesadaran itu akan tumbuh jika selalu diasah dengan 

berbagai interaksi di dalamnya. Kiai memiliki kencintaan yang luar 

biasa kepada pesantren yang didirikannya, hal ini Kiai Yazid 

Karimullah ungkapkan dibebarapa interview yang dilaukan peneliti: 

tape jereng nyamana mahabbah, ecapok cinta dhek pesantren, maste 

tak loppa se ngontrolla.19 Rasa memiliki tentu harus ditanamkan pada 

setiap kader dalam organisasi apapun, sebagai wujud dari komitmen 

 
18 Wawancara dengan Ust. Efendi, Kepala Daerah Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Selasa, 20 

April 2021, jam 11.00-11.50 Wib 
19 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Minggu, 11 April 2021, jam 21.00 – 22.30 WIb 
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terhadap lembaga tempat berkhidmah, power ini menjadi modal untuk 

menjaga laju dalam perkembangan budaya religius di pesantren dan 

hal lain yang berkaitan dengan suasana religus lainnya. Sebagaimana 

penjelasan Ust. Efendi di atas, semangat pengabdian Kiai Yazid 

terhadap pesantren tidak dapat diragukan lagi, apalagi Kiai Yazid 

Karimullah mencintai kebersihan dan budaya kebersihan menjadi 

prioritas dan mencontohkan langsung kepada para pengurus dan santri. 

Selain sampah menjadi perhatian beliau, perhatian kamar mandi yang 

bersih juga bagian yang terintegrasi dalam urusan kebersihan di 

ligkungan pesantren. Kebersihan kamar mandi dibersihkan setiap hari 

minggu dan jum’at, karenanya atas budaya kebersihan yang dijaga, 

pesantren Nurul Qarnain secara berturut-turut  mendapatkan juara 

sebaagai pesantren terbersih se-Kabupaten Jember. keteladanan 

menjadi identitas Kiai sekaligus sebagai power dalam menggerakan 

sumber daya yang ada di pondok pesantren, baik para santri maupun 

pengurus pesantren. Termasuk di dalamnya dalam kegiatan 

keagamaan, seperti pelaksanaan Shalat Jama’ah dengan istiqomah Kiai 

Yazid Karimullah memantau secara lansung, pelaksanaan sholat dhuha 

dan keliling pondok mengontrol bangunan dan lain sebagainya.  

Kiai Yazid itu menjadi uswah. Uswah teladan bagi 

santrinya. Jadi Kiai sangat sering memegang sapu, cetok untuk 

kerja bangunan, juga membersihkan selokan dan kamar mandi. Ini 

kalau sekarang mulai jarang di pesantren-pesantren. Jadi masalah 

kebersihan Kiai langsung turun, jadi pertama uswah, selanjutnya 

baru santi diberi penyadaran-penyadaran tentang lingkungan 
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bersih.20 

 

Gaya kepemimpinan ini sesungguhnya mengambarkan kearifan 

lokal pesantren, walaupun dibanyak literatur kepemimpinan Kiai 

digambarkan dengan sisi otoriter dan lain sebagainya, namun demikian 

pesantren dibangun atas pola hubungan humanisme yang walaupun 

ada sekat-sekat pembatas, namun hubungan erat kiai dengan santrinya 

dapat hadir dan menentramkan hati. Jadi dapat dirasakan oleh hati 

sehingga merasa nyaman dan tentram, gaya ini tentu amat sangat 

berbeda dengan pola kepemimpinan di perusahan atau institusi lainnya, 

yang lebih menekankan pada aspek-aspek kerja dan berorientasi pada 

seberapa banyak royalti  yang didapatkan setelah seseorang 

menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.  

Dalam proses kontruksi mengembangkan budaya religius tentu 

keteladanan yang dibutuhkan, untuk dicontoh sehingga kemudian 

secara perlahan akan menjadi karakter excellent yang  kuat sebagai 

sebuah value yang melekat dalam pondok pesantren yang akan 

membedakan antara Pondok Pesantren Nurul Qarnain dengan pondok 

pesantren lainnya. 

Dalam konteks ketokohan, Kiai Yazid Karimullah menjadi 

rujukan beberapa alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorjeo yang se-almamater dengan beliau, banyak diantara mereka 

yang berkonsultasi dan menanyakan kiat-kiat sukses dalam 

 
20 Wawancara dengan H. Imam Syafi’i, Menantu Pengasuh PP. Nurul Qarnain sekaligus Wakil 

Pengasuh 
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mengembangan Pondok Pesantren Nurul Qarnain,  tidak hanya itu, 

banyak pula tokah-tokoh masyarakat yang berkunjung kepada beliau 

untuk maksud tujuan yang berbeda. LH. Fawaid Yazid 

menginformasikan bahwa:  

makanya alumni yang sepuh-sepuh ke sini ke abah, minta 

amal-amalan disampaikan saya dengan Kiai As’ad hanya diberi 

Sholawat 100x, masak hanya itu, tidak percaya, padahal yang 

diberikan Kiai As’ad itu dengan Bismillah ya mungkin karena 

ketersambungan batin beliau kepada kiai.21 

 

Pengakuan akan ketokohan Kiai Yazid sebagai kemulian 

pribadi yang dimilikinya sehingga keberadaanya diakui baik dalam 

lintas regional maupun nasional, hal ini sebagai respon atas ketulusan 

Kiai Yazid dalam mendarma baktikan dirinya dalam perjuangan untuk 

umat sehingga melahirkan penerimaan masayarakat yang luar biasa. 

Pengaruh itu juga dikarenakan pengaruh besar dari motivasi gurunya 

dalam memberikan dampingan baik secara fisik maupun spiritual, 

sebagai mana disampaikan di atas, Kiai Yazid diberikan bekal oleh 

Kiai As’ad Syamsul Arifin Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo 

Situbondo dengan bacaan Sholawat dan Basmalah, atas ke istiqomahan 

tersebut sehingga kemudian melahirkan satu karomah dalam diri beliau 

atas keyakinan dan ketersambungan batin yang tinggi dari wasiat-

wasiat spiritual dari maha guru sehingga melahirkan satu power yang 

luar biasa pada diri Kiai Yazid dalam mengembangkan budaya di 

 
21 Wawancara dengan LH. Fawaid Yazid Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Selasa, 20 April 2021, jam 09.00 – 10.30 WIb 
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pesantren ini. Dalam konsteks di sini yang menjadi catatan kuat adalah 

pentingnya ketersambungan murid dan guru baik fisik maupun ruhani, 

sehingga dimanapun dan kapanmu mereka berada akan senantiasa 

merasa terpantau dan dilihat oleh gurunya, dalam termenologi lain 

ketersambungan guru dan murid ini sebagai bentuk al-wafa (kesetiaan) 

terhadap guru.  

Karena  langsung dapat ijazah dari Kiai As’ad, saya tidak 

pernah tidur, saya biasanya jam 1 baru istirahat, kuleh dilainkan 

dengan Allah jam 1 istirahat jam 3 bangun, siang tidak pernah 

istirahat, malah sakit kalau tidur, entah repot yang mau istirahat, 

kerja terus siang, jeria lah termasuk tarekatnya, jadi saya di ijazah 

bekerja  dengan Kiai As’ad., karena sudah tarekat, kalau hanya 

tarekat yang seperti ini, saya memiliki 44 aliran torikoh, kalau 

seperti ini kamu tidak akan memikirkan umat, hanya wiridan saja, 

enaknya sendiri, masyarakat tidak ada yang mengurusi, hanya 

berzdikir.22 

 

Kehadiran guru dan petuah-petuahnya menjadi power Kiai 

Yazid  dalam menjalankan berbagai hal yang dilakukan, guru menjadi 

penguat spiritual sang murid, begitu pula bagi Kiai Yazid, kuatnya 

pendirian Kiai Yazid dan keistiqomahan Kiai Yazid oleh karena 

didikan-didikan yang telah diasah sedemikian kuat oleh gurunya, 

sehingga tempaan itu mengkristal dengan sempurna dalam arti sang 

murid (Kiai Yazid) mampu mengamalkan titah-titah yang disampaikan 

oleh gurunya. Kebiasaan bekerja di siang hari karena dia melihat 

langsung sang Guru Kiai As’ad memberikan tauladan bagaimana 

ketika beliau bekerja secara langsung dalam membangun Pondok 

 
22 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Minggu, 11 April 2021, jam 21.00 – 22.30 WIb 
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Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, dan pesan sang guru 

menjadikan bekerja sebagai tarekatnya. Power pemimpin dalam 

menjalanakan kepemimpinannya tentu pribadinya yang harus 

dikuatkan dengan spiritualitas yang tinggi sehingga ada aura yang 

terpancar dari kepribadian yang baik itu dan menjadi pesan positif  

yang  diterima oleh bawahannya.  Pitutur-pitur Kiai As’ad berpengaruh 

besar dalam perkembangan kepemimpinan Kiai Yazid di Pesantren 

Nurul Qarnain, bedasarkan juga kalam-kalam hikmah yang sering 

disampaikan Kiai As’ad terinternalisasi baik dalam diri Kiai Yazid, 

semisal Kiai Yazid dimarahi Kiai As’ad lantaran beliau bersedih 

karena ada yang fitnahnya sehingga Kiai Yazid tidak mendapatkan 

bantuan dari Arab Saudi, seperti yang disampaikan LH. Fawaid Yazid:  

Jadi yang memang sudah seperti ini asli abah yang 

membangun, yang memajukan, kalau dulukan kalau masalah dana 

masih muda sampai ke istana, yang terakhir itu dapat bantuan dari 

saudi begitu, pas ketika mau dapat. Pas ada fitnah kalau masuk 

Syiah, kan tidak dapat bantuan/gagal. Tidak cerita ya, setelah itu 

langsung menyampaikan ke Kiai As’ad, saya dapat bantuan kiai 

dari saudi, saya dikatakan Syiah kemudian gagal, marah Kiai As’ad 

wong hanya mau dapat bantuan seperti itu, baca saja sholawat 100x 

hanya seperti itu, minta ke Kanjheng Nabi apa-apa, itu saja.23  

 

Kemarahan sang guru kepada murid, tidak bisa dipahami 

sebagai bentuk kebencian, namun lebih jauh, hal tersebut adalah  

sebuah perhatian serius dan penting, untuk mengingatkan 

ketergelencirian sang murid dalam menjalankan tugas-tugasnya, untuk 

 
23 Wawancara dengan LH. Fawaid Yazid Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Selasa, 20 April 2021, jam 09.00 – 10.30 WIb 
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kemudian dibimbing kembali dan di fokuskan kepada rel yang sesuai.  

Setiap pemimpin walaupun dengan kemampuannya dia bisa 

menggunakan power untuk melakukan apapun, namun demikian 

seorang pemimpin memiliki keterbatasan dalam mengelola diri, emosi, 

perasaan, maksud dan  keinginan-keinginannya sehingga dia 

membutuhkan bimbingan juga untuk mengarahkan dan memotivasi 

dirinya sehingga setiap tindakannya tetap lurus. Lahirnya orang-orang 

hebat itu sesungguhnya karena di belakangnya ada orang-orang  hebat 

yang mendampinginya, adegium ini sesuai dengan realitas yang 

terjadi.  

Pengaruh besar kiai melahirkan pengakuan yang juga luar biasa 

dari masyarakat sebagai pemimpin yang memiliki karisma dan 

kemulian-kemuliaan istiqomah, santun, humble dengan masyarkat 

menjadikan beliau sebagai pemimpin yang disegani oleh bawahannya. 

Pemimpin dengan karisma yang baik akan melahirkan satu budaya 

yang baik terutama yang mengedepankan religiusitas untuk 

membentuk perilaku-perilaku substantif dalam hubungan 

kekeluargaan. Ust. Efendi menceritakan :  

Kiai Yazid sosok kiai yang karismatik, dan Kiai Yazid ini 

termasuk kiai yang langka, menurut saya, selama 13 tahun saya di 

sini dan mungkin saya lebih mengenal beliau itu ketika menjadi 

pengurus pesantren, ketika menjadi pengurus pesantren itu sedikit 

banyak selalu bersinggungan dengan pengasuh dan sering e 

dhikani (dipanggil) pengasuh24 

 

 
24 Wawancara dengan Ust. Efendi, Kepala Daerah Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Selasa, 20 

April 2021, jam 11.00-11.50 Wib  
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Pengalaman  Ust. Efendi sesungguhnya merupakan informasi 

sebagai penambah hipotesis pengakuan bahwa terhadap pemimpinnya 

karena pengalaman-pengalaman selama proses membersamai dalam 

tanggung jawabnya di pesantren, melihat secara langsung kebaikan-

kebaikan kiai menjadi  mahabbah dan sebagai power yang telah 

melahirkan pengaruh besar dalam kepemimpinannya. Atas 

kepemimpinannya KH. Yazid telah membangun pondasi budaya 

religius dengan menerapkan pengaruh yang secara langsung, berjalan 

dengan natural tanpa proses rekayasa apapun, terutama budaya 

kebersihan, kedisiplinan dan lain sebagainya, menyampaikan, 

memerintah tapi sedari awal KH. Yazid mengerjakannya terlebih 

dahulu serta bentuk-bentuk perhatian kepada bawahannya, semisal 

KH. Yazid memberikan kebebasan kepada bahwannya dalam 

mengelola lembaga-lembaga pendidikan dan keuangannya dengan 

penguatan religius bawahan dilatih untuk bertangungjawab dalam 

mengelola amanah yang diberikan.  

Kiai adalah kiai yang teliti. Jadi, ketika satu salah kemudian 

semuanya dipanggil untuk dievaluasi disaat itu juga. Biasanya 

beliau menanyakan terlebih dahulu. Jadi apa yang menjadi 

kekurangan atau yang telah dievaluasi, beliau langsung memberi 

arahan25 

 

Kiai memposisikan pengurus pesantren sebagai mana 

fungsinya atas pembagian kewenangan yang telah diberikan, 

 
25 Wawancara dengan Ust. Efendi, Kepala Daerah Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Selasa, 20 

April 2021, jam 11.00-11.50 Wib 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 197 

mengingat KH. Yazid sosok yang sangat telili terhadap setiap 

permasalahan yang terjadi di pesantren, maka pembagian kewenangan 

yang telah diberikan kepada pengurus setidaknya memudahkan Kiai 

dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dan ini menjadi power 

beliau, setidaknyua mengetahui tingkatan soliditas dan kekompakan 

bawahan dalam menjalankan tugas-tugasnya.  

Jadi di sini bertahap untuk penanganan. Dari ketua kamar, 

pengurus pesantren kemudian ke saya wakil pengasuh, setelah itu 

baru kiai memutuskan. Tetapi di sini jika ada santri yang 

melanggar berat dan harus diusir. Dan secara sangsi telah diusir, 

tetapi beliau masih memberi kesempatan. Belau berdawuh “Kalau 

santri ini rusak di sini terus diusir, siapa yang akan memberikan 

nasihat, Bagaimana jalannya pesantren ini. Jadi beliau tidak 

semena-mena tetapi terlebih dahulu melalui tahapan dan 

tabayyun.26 

 

Kebiasaan bertanya kiai sebelum memutuskan suatu perkara, 

hendak mengajarkan budaya tabayyun  di lingkungan Pesantren Nurul 

Qarnain, tabayyun menjadi perilaku penting terutama dalam interaksi 

simbolik dalam organisasi yang harus dilakukan setiap individu. Hal 

ini salah satunya dikarenakan perkembangan teknologi dan persebaran 

informasi yang sangat pesat, sehingga membutuhkan kehati-hatian 

dalam merespon berbagai hal.  Karena tabayyun sendiri merupakan 

upaya yang dilakukan kiai untuk mendapatkan penjelasan tentang 

sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya dengan menyeleksi berita, 

tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara apalagi berkaitan 

dengan hajat hidup orang banyak yakni para santri sebagai  bagian dari 

 
26 Wawancara dengan KH. Badrut Tamam Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain, 

Selasa, 20 April 2021, jam 13.00-13.40 Wib 
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warga pesantren.    

b. Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember 

Dalam proses pengembangan budaya religius di Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain yang penting untuk mendapatkan perhatian 

yang serius adalah pada pola bagaimana kepemimpinan kiai mampu 

untuk mempopulerkan dan menanamkan nilai-nilai tersebut kepada 

seluruh keluarga di dalam pondok pesantren.  Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa seluruh anggota mampu memahami dengan baik 

pesan-pesan yang disampaikan sebagai pondasi budaya yang kuat. Di 

sinilah kemudian penting untuk dipahami bagaimana seorang kiai 

sebagai pemimpin mampu untuk mengkomunikasikan visinya dan 

diterima dengan baik oleh bawahannya.   

Dalam konteks apapun, keberadaan komunikasi dalam suatu 

sistem tata kerja dan kelola organisasi itu menempati posisi yang 

sangat urgen untuk memastikan arah tindakan bawahan sesuai dengan 

tujuan-tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Begitu halnya dalam 

proses penguatan dan pengembangan budaya religius sangat 

dibutuhkan komunikasi yang baik sebagai ujud efektifitas dalam 

proses membumikan nilai-nilai budaya religius. 

Penguasaan akan komunikasi efektif mutlak dibutuhkan oleh 

pemimpin. Banyak alasan sebagai pembenar hal tersebut, diantarnya: 

keberadaan komunikasi sebagai proses dalam melaksanakan fungsi-



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 199 

fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian manajemen, dan komunikasi sebagai aktivitas yang 

sangat menyita waktu pemimpin. Pengendalian sistem komunikasi 

yang baik bermanfat pula untuk meminimalisir kesalah pahaman yang 

bisa saja terjadi, komunikasi yang baik akan menghadirkan suasana 

yang kondusif dan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh seorang 

pemimpin akan mudah untuk dicapai, begitu pula sebaliknya 

komunikasi yang tidak baik akan lebih banyak menyita waktu, karena 

akan memicu terjadinya konflik-konflik baik berskala kecil maupun 

berskala besar sehingga akan mengganggu tercapainya tujuan-tujuan 

dalam pengembangan budaya religius di pesantren.  

Kiai sebagai pemimpin di pesantren dapat menggunakan 

komunikasi untuk melakukan berbagai tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Keberadaan informasi dapat disampaikan dengan berbagai 

media atau saluran komunikasi yang bersesuaian dengan tujuan dan 

maksud yang dikehendaki, dengan informasi tersebut akan menjadi 

dasar pijakan data seorang pemimpin  dalam proses perencanaan, 

karena setiap rencana-rencana yang disusun itu perlu untuk 

dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada pihak/mitra yang lainnya 

untuk diketahui atau dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-

masing. Selanjutnya, simpul-simpul dalam organisasi perlu untuk 

digerakkan dengan baik, dalam proses menggerakkan dibutuhkan 

komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada orang 
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lain mengenai tugas kerja yang mesti dilaksanaknnya. Pemimpin 

melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam setiap kepentingannya 

dengan menggunakan komunikasi kepada orang lain.  

Di Pondok Pesantren merupakan sarana pengajaran yang 

mengkombinasikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. 

Agar proses penanaman nilai-nilai tersebut berjalan dengan baik 

utamanya dalam pengembangan budaya religius makan komunikasi 

dijalankan dengan sebagai mungkin kepada santri agar dapat belajar 

dengan nyaman. Termasuk didalamnya bagaimana dalam 

mengkomunikasikan budaya bersih di lingkungan pesantren. Salah 

satu upaya untuk menjaga kebersihan pesantren yaitu dengan anjuran-

anjuran, pamphlet dan papan-papan himbauan agar santri membuang 

sampah pada tempatnya. Disekeliling pesantren sudah tersedia banyak 

tempat sampah. terutama didepan kelas serta kamar kamar diwajibkan 

adanya tempat sampah. tempat  sampah dibersihkan setiap hari dari 

tempat sampah yang kecil sampai tempat sampah yang besar. Sehingga 

tidak ada hama penyakit yang menyarang disana. Kiai Yazid terlihat 

mengajarkan kepada para santri untuk mengambil sampah yang  

berserakan. Karena  dawuh kiai adalah membuang sampah 

sembarangan merupakan  sebuah pelanggaran. Pelanggaran  akan 

meredupkan cahaya. Karena semakin tahun santri bertambah banyak, 

maka bertambah banyak pulalah sampah yang dibuang setiap harinya. 

untuk menanggulangi banyaknya sampah pengasuh mengadakan 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 201 

peraturan bahwa santri dihimbau makan menggunakan tempat makan. 

jadinya, tidak terlalu banyak sampah yang harus dibuang. bahkan 

dipusat pembelanjaan, tidak diperbolehkan menggunakan plastik.27 

Demikian kiranya yang dilakukan oleh Kiai Yazid Karimullah, 

dalam menyampaikan maksud dan berbagai kepentingan beliau 

terutama tentang  mengembangkan budaya religius di Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain Jember, maka yang KH. Yazid lakukan 

adalah dengan menggunakan berbagai saluran-saluran yang 

dimungkinkan efektif untuk berkomunikasi sebagai upaya 

pengembangan budaya religius di pesantren.   

Salah satu komunikasi beliau melalui pengkajian kitab 

kuning di bidang keilmuan. Kalau untuk pengasuh yang paling 

spesial ada banyak, karena ketika beliau berdawuh ada saja yang 

baru.28  

 

Informasi yang disampaikan Ust. Haris di sini memberikan 

gambaran bahwa Kiai Yazid memiliki berbagai saluranan-saluran 

sebagai sarana KH. Yazid berkomunikasi dan menyampaikan pesan 

kepada santrinya. Sebagai sosok teladan KH. Yazid menyampaikan 

pesan tidak hanya menggunakan teks-teks saja, pesan-pesan lisan, 

namun juga melalui simbol-simbol yang berupa tindakan, perilaku 

kepemimpinan yang menjadi sarana komunikasi dalam 

mengembangakan budaya religius. Di sinilah pentingnya seorang kiai 

memahami betapa komunikasi  itu sangat luas sehingga yang perlu 

 
27 Observasi di PP. Nurul Qarnain  dilaksanakan pada hari  Sabtu, 06 November 2021 
28 Wawancara dengan Muhammad Haris Kurniawan, Ajudan/Sekretaris Pribadi Pengasuh, 11 

April 2021, jam 17.00  – 17.45 WIb  
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disadari adalah kiai bukan hanya sosok pemimpin pesantren saja, 

namun dia adalah simbol keteladanan bagi para pengikutnya, sehingga 

tidak hanya ucapannya yang menjadi panutuan tapi perilakunya 

menjadi simbol yang dicontoh oleh bawahan.  

Di dalam masa pandemi saat ini, intensitas komuniasi kepada 

santri semakin tinggi, semisal himbauan-himbauan agar santri santri 

harus menggunakan protokol kesehatan dimana saja, baik disaat akan 

keluar kamar, bahkan ketika proses belajar mengajar. disetiap lokasi 

juga ada tempat cuci tangan dan dihimbau menggunakan hand 

sanitaizer jadi pola hidup santri terjaga dan sehat.29 

Kemampuan komunikasi di sini dipengaruhi oleh literasi-

literasi pemahaman keagamaan kiai yang baik, sehingga mampu 

diinternalisasi dalam pola komunikasi yang baik pula, seperti halnya 

disampaikan di atas, pengembangan budaya religius dipesantren Kiai 

Yazid menjadikan budaya kebersihan sebagai nilai-nilai yang 

ditanamkan kepada setiap santri yang sumber-sumbernya diambilkan 

dari nilai-nilai agama, sehingga santri sadar bahwa kebersihan adalah 

bagian dari ajaran agama. Karenanya pesan-pesan yang selalu 

disampaikan oleh kiai adalah betapa pentingnya menjaga kebersihan, 

mengontrol langsung kebersihan bahkan KH. Yazid mempraktikkan 

langsung bagaimana dalam menjaga kebersihan yang baik.  

Kalam-kalam yang disampaikan oleh kiai mampu 

 
29 Observasi di PP. Nurul Qarnain  dilaksanakan pada, Selasa, 20 April 2021.  
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menghadirkan ketentaraman pada setiap santri dan pengurus pesantren, 

karena selain setiap kalimat yang diucapkan penuh dengan makna 

motivasi dan keteladanan-keteladanan, Kiai Yazid juga memiliki sense 

of humor yang sangat tinggi, sehingga hal ini akan berhubungan 

persepsi orang yang diajak bicara merasakan kekeluargaan dan 

kedekatan dengan kiai, sebagaimana yang diutarakan oleh Haris 

Kurniawan bahwa Beliau juga humoris, terutama kepada yang sudah 

kenal suka bercanda.30 

Bercanda dan humor sebenarnya menjadi bagian penting dalam 

komunikasi dan kepribadian seseorang, karena dengan humor tersebut 

akan membuat orang lain tertawa, tersenyum dan mengurasi rasa stres, 

dan tertekan.  Berbagai corak dan ragam komunikasi sehingga dapat 

pula disesuaikan dengan situasi audien, karena dalam komunikasi 

sesungguhnya bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain 

yang dapat dimengerti antara satu dengan lainnya. Inilah yang menjadi 

ciri khas kiai pesantren, di samping ketokohan yang melekat pada 

dirinya, namun tak berarti harus selalu tampil perfeksionis, dengan 

komunikasi yang menyertakan humor maka berarti mengedepakan sisi-

sisi humanis sebagai proses interaksi.  

Pendekatan-pendekatan komunikasi dalam menyampaikan 

pesan-pesan budaya religius yang dilakukan Kiai Yazid sangatlah 

beragam. Beberapa diantaranya sebagaimana disampaikan di atas  

 
30 Observasi di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember, tanggal 20 April 2021 
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adalah Kiai Yazid menggunakan pendekatan simbol dalam 

pengembangan budaya religius, dengan memberikan contoh langsung 

kepada para santri di bidang budaya kebersihan lingkungan pesantren, 

perilaku kiai tentu memiliki pesan yang hendak disampaikan kepada 

santri dari contoh yang ditunjukkan oleh kiai. Ekspresi tubuh yang 

disampaikan kiai dengan mengambil sampah secara langsung dan 

kemudian dibuang kepada tempatnya, adalah pesan penting kepada 

santri agar mereka mampu memahami dan melakukan hal yang sama 

yang telah dilakukan oleh Kiai Yazid Karimullah. Pemimpin yang 

memberikan  tauladan baik akan berdampak sangat positif pada 

ekspresi yang ditunjukkan oleh bawahan.  

Kiai itu berkomunikasinya langsung contoh, uswatun 

hasanah, ngasih contoh kesantri, kepengurus juga, biasanya dalam 

seminggu dua kali bersih-bersih Jum’at dan Minggu, kadang juga 

langsung maanggil bagian kebersihan, kadang koordinator 

kebersihan, selalu memotivasi tentang kebersihan.31 

 

Komunikasi non verbal melalui simbolisasi perilaku menjadi 

instrumen komunikasi yang dapat dihadirkan di tengah-tengah 

komunitas, tanda dan simbol sesungguhnya yang banyak dilakukan 

oleh kiai pesantren yang menjadi alat yang banyak digunakan dalam 

interaksi sosialnya. Inilah kemudian dengan komunikasi non verbal 

tersebut kiai hendak menyampaikan pesan kepada santri dan pengurus 

pesantren sebagai penerima pesan.  

Berkali-kali Kiai Yazid turun langsung mengontrol kebersihan 

 
31 Wawancara dengan Ust. Efendi, Kepala Daerah Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Selasa, 20 

April 2021, jam 11.00-11.50 Wib  
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sampai ke pertokoan, Gedung sekolah dan lingkungan pesantren 

lainnya, dengan tangannya langsung memungut sampah yang masih 

berserakan. Ini teladan yang beliau ketengahkan membangun 

komunikasi gerak tubuh kepada santri untuk menjaga kebersihan yang 

sangat berhubungan dengan Kesehatan jasmani dan ruhani.32 

Kesadaran komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Kiai 

Yazid lahir atas pemahaman kontruksi agama yang baik, yang 

berimplikasi pada pola-pola komunikasi yang ditekankan melalui 

pesan yang memiliki value akan prespektif kesadaran agama. Sehingga 

berimplikasi pada  kekuatan ketersampaian pesan kepada santri yang 

menganggap bahwa setiap tindakan yang tidak bersesuaian dengan apa 

yang dilakukan oleh kiai sebagai bentuk perilaku yang tidak terpuji.  

Urgensi perilaku tindakan kiai sebagai saluran komunikasi 

tidak berarti menutup diri akan saluran-saluran komunikasi lainnya. 

Kiai memahami betul kapan komunikasi dengan saluran tindakan 

digunakan, kapan saluran komunikasi dengan media teks diberikan dan 

kapan saluran komunikasi dengan suara diucapkan. Kiai Yazid 

Karimullah menyapaikan:  

yang jelas menjaga budaya religus kadang melalui edaran 

juga, kalau  terpaksa baru pakek apa namanya Dhebu yang 

disampaikan ini ini, kalu sekiranya anu pakek surat, agar tidak 

dikurangi dan ditambahi dan sebagai arsip lagi, kalau dari sewaktu 

waktu ada acara, pertemuan khusus, jadi begini  kalau saya akan 

menyampaikan aturan seperti pengurus, pengurus dulu, baru saya 

kumpulkan santri. Mencocokkan. Pengurus dikasih tau dulu.33   

 
32 Observasi di PP. Nurul Qarnain dilaksanakan pada hari  Jum’at, 05 November 2021 
33 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 11 April 2021, Jam 21.00 – 22.30 WIb 
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Dhebu (perkataan kiai) dikalangan pesantren menjadi perhatian 

serius dimana kiai menyampaikan secara verbal  pesan-pesan yang 

hendak disampaikan kepada bawahannya, sehingga ketika kiai telah 

menyampaikan dhebu maka seluruhnya akan memperhatikan, 

menyimak dengan seksama atas pesan-pesan yang disampaikan oleh 

kiai, dikalangan pesantren dhebu kiai berposisi pada tingkatan yang 

paling ditunggu-tunggu oleh santri, karena dhebu kiai biasanya penuh 

dengan kalam hikmah, motivasi langsung kepada santri, di sini kiai 

dirasa tidak hanya sebagai tokoh pimpinan di pesantren, namun dia 

kehadiran kiai sebagai orang tua bagi santri-santrinya. Komunikasi 

dengan dhebu menciptakan ruang kekuluargaan, ruang keharomisan, 

saling menegur, menyalurkan sikap positif, menyayangi antara satu 

dengan yang lainnya, dan sebagai bentuk  perhatian kiai kepada 

santrinya, hingga melalui dhebu  tersebut pengembangan budaya 

religius dapat diterima dengan baik oleh komunikan (santri).   
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Gambar 4.1 

Surat Maklumat Pengauh (Dhebu) 
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Selanjutnya dalam  menjaga dan mengembangkan budaya 

religius, kiai menggunakan teks-teks surat, menurut Kiai Yazid hal ini 

juga sering dilakukan untuk memastikan beberapa hal yang berkaitan 

dengan pesan yang hendak disampaikan dapat diolah dengan karakter 

bahasa yang lebih baik dan dapat dibaca oleh seluruh bawahannya. 

Disamping itu, dengan menggunakan teks surat, maka naskah dapat 

diedit terlebih dahulu, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan dan 

tidak ada penambahan sehingga pesan yang disampaikan melalui 

saluran surat dapat diterima oleh santri dan pengurus pesantren. 

Disamping itu, dengan teks surat dapat diarsip dengan baik, sehingga 

disuatu saat dibutuhkan kembali maka arsip yang ada dapat diakses 

kembali dan sebagai dokumen yang ada di pesantren.  

Saluran dalam menyampaikan pesan berikutnya Kiai Yazid 

menjadikan acara-acara di pesantren, semisal melalui pengajian hari 

besar Islam,  peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra’ Mi’raj, 

pertemuan dengan wali santri, saluran ini menjadi bagian yang selalu 

digunakan, mengingat pengasuh selalu memberikan atensi dalam 

budaya kebersihan sehingga kiai selalu mengulang-ulang hal tersebut 

untuk disampaikan kepada bawahannya. Saluran ini menjadi efektif 

karena melibatkan berbagai pihak dan secara seksama dapat diketahui 

oleh seluruh keluarga besar Pesantren Nurul Qarnain, pengurus 

pesantren, santri, wali santri, alumni dan lain-lain, sehingga dalam 

proses pengembangan budaya religius di pesantren dapat saling 
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bertanggung jawab dan saling memainkan peran sebagaimana yang 

diinginkan kiai berkaitan budaya kebersihan di lingkungan pesantren.  

Dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh Kiai Yazid 

salah satu yang menarik adalah gaya komunikasi kiai bertahap atau 

berjenjang, artinya pesan-pesan yang hendak disampaikan melalui 

berbagai saluran yang telah dipaparkan di atas, yang dilakukan Kiai 

Yazid dengan memastikan pesan informasi yang hendak disampaikan 

tersebut terlebih dahulu sudah dibahas dan diketahui oleh para 

pengurus pesantren, semisal melalui rapat, musyawarah, diskusi. dari 

proses yang dilakukan ini, kiai sangat memahami betapa pentingnya 

komunikasi yang baik dan pesan tersampaikan dengan baik pula 

sehingga menghindari adanya mis komunikasi yang justru akan 

berakibat fatal pada penguatan budaya religius. Lora Fawaid 

menambahkan bahwa:  

Kalau komunikasi terbuka, satu contoh ini kenapa kok tidak 

bersih siapa yang anu, .. bagian kebersihan ustad anu. Kadang-

kadang ada ustadnya yang menyapu sendiri, kok menyapu sendiri, 

beh anu... maksudnya itu kan, berartikan tidak berjalan sampai 

ustadnya yang nyapu sendiri, karena ustadnya sendiri memiliki 

bagian kebersihan sendiri, menguras jeding, jadi ditanya di sana 

panggil, kalau sudah kebangetan baru ditangani beliau, di sana 

anak kebersihan, selain itu sudah dipasrahkan kepada putra 

putranya. Baru nanti kemudian di laporkan.34  

 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa instrumen pesan suara lisan 

yang dilakukan kepada bawahannya dengan pola komunikasi terbuka, 

 
34 Wawancara dengan LH. Fawaid Yazid Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Selasa, 20 April 2021, jam 09.00 – 10.30 WIb 
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hal ini memberikan makna bahwa setiap permasalahan yang muncul 

oleh sebab kelalaian ataupun tugas tidak dilaksanakan dengan baik 

oleh bawahan, maka kiai akan secara langsung memanggil dan 

menanyakan langsung mengapa hal tersebut terjadi, tentu pihak-pihak 

yang dipertanyakan adalah bawahan yang memiliki tanggung jawab 

dibidangnya. Sehingga dalam proses penyelesaian masalah kiai dapat 

mengetahui dan memberikan arahan terhadap masalah yang muncul 

dengan memberikan solusinya, tidak menunggu masalah dibahas di 

rapat-rapat formal. Dengan pola komunikasi ini, maka masalah yang 

muncul dapat ditangani dengan tepat dan terarah sehingga dalam 

proses pengembangan budaya religius tersebut dengan cepat dapat 

terinternalisasi di lingkungan pesantren.  

Disaat kiai memberikan pengajian kepada santri, kiai selalu 

mengingatkan kepada santri dengan memperaktikkan “satu santri satu 

sampah”, hal ini selalu kiai wanti-wanti agar santri benar-benar 

memperhatikan lingkungan sekitar, sadar dengan mandiri jika melihat 

ada sampah, lingkungan kotor langsung dibersihkan tidak usah 

menunggu diperintah.35 Biasanya saya setiap jalan di depan daerah 

 
35 Observasi Rabu, 04 November 2021. Kiai Yazid selalu bercerita bahwa budaya hidup bersih ini 

memang beliau rintis karena terinspirasi sejak pada masa di pesantren sukorejo bahwa pengasuh 

pertama KHR. Syamsul Arifin kemudian dilanjutkan oleh pengasuh kedua KHR. As’ad Syamsul 

Arifin bahkan beliau sangat tegas kalau urusan kebersihan di Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo, beliau pernah berdauh pakek bahasa madura  engkok gheliek mon nangale 

rombu (saya geli kalau lihat sampah), karenanya untuk menjaga kebersihan tersebut ketika melihat 

di asrama santri sudah ada cara yang dilakukan dalam meningkatakan kebersihan yang pertama 

adalah dengan adanya jadwal ke kamar-kamar untuk piket di halaman pesantren, dan cara yang 

kedua adalah membentuk tim “sapu jagat” yang terdiri dari 10 orang, kami mereka diberi tugas 

untuk membersihkan halaman pondok pesantren agar supaya terjaga kebersihannya. Adapun 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam meningkatkan kebersihan di pesantren ini kami bersenergi 
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setiap menemukan sampah saya mengambil dan membuang ketempat 

sampah jika ada anak kamar di serambi depan kamarnya biasanya saya 

sambil menegor untuk menjaga kebersihan lingkungannya.36 Santri 

menjalankan amanah kiai untuk mengabdi dan untuk mendapatkan 

barokah disamping itu untuk menjaga lingkungan di Pondok Pesantren 

Nurul Qarnain agar tetap kelihatan bersih dan indah, .  

Bentuk komunikasi terbuka sesungguhnya merupakan cara kiai 

agar pesan yang disampaikan tersebut dapat dicerna dengan baik, 

sehingga tugas proses perubahan perilaku akan kesadaran budaya 

kebersihan yang menjadi ikon di Pesantren Nurul Qarnain dengan 

cepat direspon dengan baik oleh bawahan.       

Kiai mencermati setiap ketidak sesuaian pelaksanaan tanggung 

jawab di pesantren, akan langsung dilakukan konfirmasi kepada 

petugas dan penanggung jawab sektor, saluran komunikasi ini tentuk 

tidak hanya sebagai penyampaian pesan saja, namun juga sebagai 

bentuk perhatian dan sense of belonging (rasa memiliki) kiai kepada 

lingkungan, dan gaya mendidik kiai kepada bawahan. Model ini 

sesunguhnya, upaya kiai dalam berkomunikasi dengan santri sebagai 

upaya untuk mengembangkan budaya religus dengan 

mengintegrasikan berdasar nilai agama. Disamping diperkuat dengan 

riyadhoh-riyadhoh sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun juga 

 
dengan kebersihan daerah agar supaya di lingkungan pondok pesantren salafiyah syafi’iyah 

sukorejo ini tetap terjaga kebersihannya, memang dalam hal ini butuh proses yang lama untuk 

meningkatkan kebersihan di pondok pesantren ini, oleh karena itu bukanlah hal yang mudah untuk 

menyadarkan santri agar supaya menjaga kebersihan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain.  
36 Cerita Ust. Taufikurrahman Bagian Kebersihan Pesantren Rabu, 03 November 2021 
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memperkuat santri dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Di sinilah 

koneksifitas pesan yang hendak disampaikan kiai dengan 

mengembangkan budaya kebersihan yang dilandaskan nilai religius 

agama. Sebagai pemimpin Kiai Yazid hendak menyampaikan pesan 

sosial melalui penguatan  kesadaran agama yang baik di pesantren, hal 

ini diperkuat dengan penjelasan santri bahwa kiai senantiasa 

menjelaskan betapa pentingnya budaya kebersihan yang dikuatkan atas 

nilai-nilai agama. 

Kiai selalu berpesan tentang kebersihan, misal: awas, jaga 

kebersihan ini, kebersihan ini adalah sebagian dari iman kalian, 

kalau bersih maka orangnya bersih. Itu dawuh kiai, disampaikan 

ketika perkumpulan pengurus. Biasanya kalau kiai lihat tanda-

tanda santri tidak disiplin, pengurus-pengurus dikumpulkan, tapi 

yang paling dibahas masalah kebersihan. Kiai mengumpulkan 

pengurus bermusyawarah untuk membuat peraturan-peraturan. 

Terus kalau sudah dilaporkan ke kiai untuk dikoreksi. Kalau sangsi 

tidak terlalu berat, hanya sebagai peringatan ke santri. Kiai 

menyampaikan juga tentang cara-cara menata kamar, tapi anu 

kepala daerah yang dipanggil, berikutnya bagian kebersihan dan 

kepala kamar dikumpulkan dengsn ustad kepala daerah pesantren, 

kalau pas kiai ngisi pengajian, pasti itu, selalu dawuh-dawuh 

kebersihan, kebersihan kamar, jeding dan buang sampah. 37       

 

Dari penjelasan di atas, sesungguhnya kiat-kiat yang dilakukan 

oleh kiai dan menjadi poin dalam setiap komunikasi Kiai Yazid 

dengan bawahannya selalu dititik beratkan pada menjaga budaya 

kebersihan dan lingkungan yang selalu disandingkan dengan ajaran-

ajaran agama sebagai mana yang Kiai Yazid sampaikan, “Karena 

begini ya, ajaran Islam itu harus bersih dulu, jadi mau wudhu’ masih 

 
37 Wawancara dengan Ust. Dedi Ananda Bagian Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 17  April 2021, jam 10.00 – 12.30 WIb 
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mencuci tangan akhlaknya kan begitu, jadi bangun tidur ya cuci muka , 

apalagi kalu sudah mengingat buniyal Islam alannadhofah, memang 

saya tangani serius menangani kebersihan”.38 Yang disampaikan Kiai 

Yazid berdasarkan pengejewantahan dari nilai-nilai  keislaman. 

Komunikasi kiai senantiasa menjadikan nilai agama sebagai landasan 

dalam mengembangkan budaya kebersihan di lingkungan pesantren. 

Upaya-upaya kiai dengan seperangkat gaya komunikasi yang 

digunakan sesungguhnya upaya transformasi kekuatan agama sebagai 

landasan pengembangan kebersihan.  

Kiai  Yazid sebagai pemimpin pesantren menjadi sosok sentral 

dan utama, mun semangken enggi, mun semangken ampon tak repot 

bunthen, karena engghi bedhe kaule kan, engghi maste tako’, deddhi 

se bedhe ikhtilaf-ikhtilaf nika tak bisa, yang perlu ditanyakan nanti 

sesudah dhen kuleh, ponapah satu tujuan, aponapa shobung ikhtilaf, 

mun semangken enggi mohon maaf bei, karena bedhe unsur-unsur 

napa ghih kalau istilahnya bedhe unsur karomah nah, syimsol satu-

satunya.39 Pentingnya peran kiai sebagai simbol utama berpengaruh 

pada kekuatan komunikasi yang dilakukannya, sebagai sosok 

berkarisma maka setiap pesan yang disampaikan akan diterima dengan 

baik oleh komunikan, apalagi pesan yang disampaikan menggunakan 

ajaran agama sehingga lebih efektif untuk dipahami dengan baik. Kiai 

 
38 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 11 April 2021, Jam 21.00 – 22.30 WIb 
39 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 11 April 2021, Jam 21.00 – 22.30 WIb 
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menggunakan tata kata yang baik, sehingga bawahan akan 

mendengarkan, menghayati pesan-pesan dan memberikan respon yang 

baik pula pada pesan budaya religius yang disampaikan oleh kiai.  

Penilaian akan tinggkat kekuatan komunikasi yang dilakukan 

efektif atau tidak, tentu sejauh mana respon komunikan terhadap 

pesan-pesan yang disampaikan dengan sumber saluran yang 

dipergunakan. Dengan gaya komunikasi kiai , verbal dan non verbal 

tentu berimplikasi pada kesuksesan penerimaan dan pelaksanaan 

bawahaan atas perintah yang diberikan. Feedback positif berarti 

menunjukkan komunikasi sukses, sementara feedback negatif 

menunjukkan perlu adanya evaluasi dalam model komunikasi dan 

memastikan kembali saluran komunikasi yang akan digunakan 

berikutnya sehingga proses  pengembangan budaya religius benar-

benar terlaksana dengan baik.  

Dalam interaksi Kiai dan santri tentu banyak pesan yang 

disampaikan, terutama pesan-pesan non verbal yang sering kali harus 

dipahami dengan kepekaan rasa, pikiran dan tindakan. Karena tanpa 

kepekaan rasa, maka pesan-pesan non verbal yang disampaikan kiai 

akan sulit dipahami dengan baik oleh santri. Karenanya perlu 

penjelasan yang menguatkan atas pesan-pesan non verbal kiai kepada 

santri yang kurang memiliki rasa peka. Sehingga pengurus atau santri 

yang senior dapat pula membantu menjelaskan komunikasi non verbal 

Kiai kepada santri lainnya.  
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Sebagai mana dijelaskan sebelumnya, interaksi kiai dan 

bawahannya dibabangun dengan pola komunikasi yang diantaranya 

formal, non formal. Komunikasi formal merupakan suatu komunikasi 

yang memiliki sifat resmi dan dilakukan secara formal dan terstruktur 

melalui arahan-arahan dan atau bersifat intruktif yang didasarkan pada 

pola struktur organisasi, di sini kiai dapat memerintahkan pada satuan-

satuan tugas organisasi untuk melaksanakan sesuai tujuan yang 

diharapkan terutama kaitannya dalam pengembangan budaya religius. 

Dalam komunikasi formal ini bisa melalui saluran-saluran formal 

dalam organisasi pesantren dan berjalan sesuai dengan struktur yang 

ada di dalam pesantren. Arus komunikasi formal kiai dapat dilakukan 

dengan komunikasi ke bawah yang bermakna bawahan lebih banyak 

melakukan komunikasi pada pimpinan, dan komunikasi ini bisa 

dengan mekanisme tertulis dan rapat-rapat resmi.  

Sementara dalam komunikasi non formal merupakan 

komunikasi yang dilakukan oleh kiai secara tidak resmi sehingga dapat 

melakukan penangangan secara langsung dengan tidak memperhatikan 

sistem struktur tertentu. Dalam komunikasi non formal ini kiai dapat 

melakukan komunikasi dengan natural tidak direncanakan yang jelas 

ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai menurut pandangan kiai maka 

Kiai Yazid langsung akan mengkomunikasikan di tempat tersebut, 

bahkan memanggil pengurus pesantren dan pilak-pihak yang 

bertanggung jawab sehingga budaya religius dapat terarah kembali.   
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Dalam proses komunikasi non formal dilakukan oleh kiai ketika 

melihat di lokasi mengalami hambatan dan Kiai Yazid bersegera 

mengambil tindakan, menggunakan komunikasi verbal dan non verbal 

untuk menyelesaikannya.  

sejak 1981 memang demikian melangkah-melangkah 

dengan menyempurnakan kepengurusan-kepengurusan, tapi saya 

tdak pernah absen di dalamnya, harus turun sendiri, karena 

pesantren adalah kerajaan kecil yang pengasuh itu pengaruhnya 

besar sekali, jadi kalau tidak turun sendiri sulit, jadi harus ditemani 

pengarus, karena kebanyakan pengurus itu hanya sebagai 

perangkat, bukan saya gila hormat, karena memang sudah 

demikian, karena kiai kalau sudah merintahkan pasti manut. Ini 

termasuk rahasianya  pesantren untuk bisa berkembang.40 

 

Kehadiran langsung Kiai Yazid dalam pengembangan budaya 

religius dilakukan melalui berbagi kewenangan melalui kepengurusan 

yang sesungguhnya telah mengadopsi pola komunikasi modern dengan 

menjadikan struktur sebagai hirarki dalam membangun saluran 

komunikasi antar pengurus pesantren dan santri, agar garis komando 

dan garis koordinasi komunikasi organisasi dapat secara stabil 

bergerak dan berjalan sesuai tupoksi.  

Model Komunikasi top down ini menggambarkan bahwa 

kepekaan kiai dalam membangun komunikasi yang baik sebagai 

bentuk apresiasi dalam proses pengejewantahan budaya religius di 

pesantren, dengan pola ini kiai memulai terlebih dalu proses 

komunikasi dengan bawahannya, mengingat dalam dunia pesantren 

ketika bawahan memulai atau membuka komunikasi terlebih dahulu 

 
40 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 11 April 2021, Jam 21.00 – 22.30 WIb 
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dianggap sebagai sesuatu yang tabu bahkan dianggap  kurang sopan.  

Proses komunikasi top down dipentingkan pula sebagai wujud 

perhatian pimpinan kepada bawahan, setidaknya dalam proses 

pengembangan budaya religius maka akan terlihat, aspek 

kekurangannya sehingga harus dilakukan perbaikan, dan hal-hal yang 

perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius. disamping itu kiai 

dapat secara langsung memberikan dampingan-dampingan, perhatian 

khusus dalam memberikan edukasi kepada bawahan tentang apa saja 

yang perlu dikerjakan dan diselesaikan, dan apa bila terdapat kendala 

kiai dapat memberikan ulasan-ulasan terhadap permasalahan tersebut.  

Komunikasi berikutnya yang dilakukan oleh Kiai Yazid adalah 

model komunikasi botton up, sebagaimana yang Kiai Yazid 

sampaikan:  

Ya, tetap itu, setelah ada keputusan baru diajukan ke saya, 

tapi saya minta hasil yang sudah matang. Jadi saya memberikan 

kebebasan masalah ke lembaga-lembaga, saya serahkan tapi saya 

pantau langsung. Biar bebas dengan kebebasan itu lebih leluasa, 

tidak dikekang.41 

 

Pada komunikasi ini sesungguhnya yang dilakukan Kiai Yazid 

hendak memberikan ruang kepada bawahan melakukan tindakan-

tindakan inovasi dalam pengembangan budaya religius termasuk juga 

kreatifitas yang dapat dilakukan sebagai tanggung jawab dalam 

mengelola bagian-bagian di pesantren.  Bawahan dapat merancang 

 
41 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 11 April 2021, Jam 21.00 – 22.30 WIb 
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dengan sangat baik dan matang yang selanjutnya dari hasil proses 

inovasi yang dilakukan tersebut disampaikan dan didiskusikan dengan 

pengasuh sebagai pemimpin di pesantren.  

Komunikasi bottom up (dari bawah ke atas) yang dibangun 

oleh Kiai Yazid Karimullah untuk menjaga agar komunikasi 

pengembangan budaya religius dapat mengalir dilakukan oleh 

bawahan kepada pimpinan atau dengan kata lain komunikasi yang 

terjadi dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. 

Tentu upaya yang dilakukan kiai memiliki harapan untuk memberikan 

kebaikan, memberikan saran dan mengajukan hal-hal yang dapat 

ditanyakan sehingga budaya yang sudah ada dapat dijaga bahkan 

terdapat usulan untuk dikuatkan dan dikembangkan. Dalam 

komunikasi ini kiai hendak memberikan latihan-latihan kepada 

bawahan dalam etika, moral dan sikap dalam kecakapan-kecakapan 

komunkasi. Sebagai mana disampaikan oleh Kepala Daerah PP. Nurul 

Qarnain: 

Beliau termasuk yang demokrasi, ketika berdampak ke 

halayak umum. Beliau terlebih dahulu musyawarah terlebih dengan 

wakil pengasuh. Walaupun beliau memiliki otoritas untuk 

memutuskan. Namun beliau mengajari kepada wakil pengasuh, 

purtanya dan pengurus untuk saling koordinasi dan musyawarah.42 

 

Sebagai penguat terhadap informasi di atas, penjelasan Kepala 

Daerah Pondok Pesantren Nurul Qarnain ini menjadi penguat 

hipotesis, sesungguhnya pola komunikasi Kiai Yazid Karimullah 

 
42 Wawancara dengan Ust. Efendi, Kepala Daerah Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Selasa, 20 

April 2021, jam 11.00-11.50 Wib 
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dalam proses pengembangan budaya religius berlangsung dua arah 

yang sama-sama bejalan dengan aktif dan efektif. komunikasi aktif di 

sini berarti kiai membangun pola komunikasi yang berlangsung secara 

aktif antara bawahan sebagai komunikan dengan kiai sebagai 

komunikator, yang diantara kedua-duanya sama-sama aktif 

berkomunikasi, sehingga ada timbal balik diantara keduanya, sehingga 

jika terdapat permasalahan-permasalahan dalam pengembangan 

budaya religius maka pengurus dapat menyampaikan kepada kiai dan 

begitu sebaliknya kiai menyampaikan beberapa hal yang menjadi 

harapan-harapan Kiai Yazid dalam menjaga budaya religius tersebut.  

Sementara komunikasi efektif, berarti kiai terbuka dan menerima akan 

adanya pertukaran informasi, dan kebaharuan dalam ide dan kreatifitas 

bawahan semisal pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan budaya 

religius dapat ditangani secara langsung, sehingga akan melahirkan 

satu perubahan sikap sehingga pola komunikasi ini akan berhubungan 

baik diantara kiai dan bawahan, sehingga dalam efektifitas tersebut 

akan terlihat hasilnya dari pesan-pesan yang disampaikan kiai 

dilaksanakan atau tidak oleh bawahan.  

c. Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember 

Kepemimpinan sesungguhnya merupakan seni dalam proses 

menggerakkan setiap individu untuk melakukan bersama-sama sebagai 

upaya mencapai tujuan yang telah direncakanan sebelumnya. Dalam   
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proses mencapai tujuan-tujuan tersebut kiai sebagai pimpinan di 

pesantren tentu membutuhkan instrumen-instrumen khusus sebagai 

strategi untuk mencapai pengembangan budaya religius yang telah 

dirancang dengan efektif dan efesien.  

Pondok Pesantren Nurul Qarnain sebagai institusi lembaga 

dakwah Islam dan pendidikan tentu memiliki semangat yang sama 

dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, karenanya dalam 

penyelenggarannya Kiai Yazid Karimullah sebagai pimpinan memiliki 

kewenangan atas pengembangan budaya religius di pesantren. Kiai 

menjadi simbol tunggal terutama jika dikaitan dengan proses 

pengembangan budaya religius kesadaran kebersihan dan kerapian 

lingkungan pondok pesantren. Sebagai mana yang diibaratkan oleh 

LH. Fawaid Yazid :  

Sebagaimana yang saya sampaikan, kalau abah memang 

yang di tekankan budaya kebersihan, yang sangat ditekankan, 

karena memang dari Kiai As’ad langsung, di lingkungan 

kebersihan ditekankan, bahkan beliau itu, kalau bulan puasa itu 

langsung anu, langsung bersihkan jeding sendiri.43 

 

Kiai Yazid sebagai pendiri pesantren tentu memiliki rasa yang 

sangat tinggi dalam mencurahkan perhatiannya kepada pesantren, hal 

ini diwujudkan dengan bagaimana Kiai Yazid dalam menjalankan 

pesantren dengan sangat totalitas mencurahkan segala tenaga, pikiran, 

finansial untuk mengembangakn pesantren, dan bahkan dalam 

 
43 Wawancara dengan LH. Fawaid Yazid Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, Selasa, 20 April 2021, Jam 09.00 – 10.30 WIb  
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prosesnya Kiai Yazid merancang dan mengatur sendiri segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pesantren termasuk dalam pengembangan 

budaya religius. Tentu apa-apa yang dilakukan oleh Kiai Yazid adalah 

bagian dari strategi-strategi Kiai Yazid untuk menjaga pesantren sesuai 

sesuai manhaj agar tidak keluar juga dari garis-garis yang telah 

ditetapkan oleh guru-guru Kiai Yazid. Semisal budaya religius santri 

dengan menetapkan budaya kebersihan sebagai sarana menyadarkan 

santri tentang pentinganya lingkungan bersih dengan 

menyandingkannya dengan semangat nilai agama. Perhatian budaya 

religius dengan menjadikan kebersihan lingkungan sebagai perhatian 

utama Kiai Yazid karena didasarkan atas semangat yang telah 

diingatkan dan dititipkan oleh guru Kiai Yazid yakni Kiai As’ad 

Syamsul Arifin. Hal ini selalu disampaikan dan menjadi strategi beliau 

adalah dengan menyampaikan hikmah-hikmah tauladan sang guru 

untuk menjadi penyemangat bawahannya dalan mengabdikan diri di 

pesantren.  

Teladan menjadi strategi karena mengingat dewasa ini hampir 

setiap peserta didik hanya disuguhkan lisan al-maqal (berbicara) 

sehingga dirasa hampa karena hanya bersifat pesan-pesan saja atau 

bahkan hanya teori-teori yang kurang memberikan lisan al-hal (contoh 

perilaku), karena dengan contoh tersebut akan memberikan satu 

gambaran kepada bawahan untuk mencontohkan apa yang sudah 

dilakukan oleh atasannya. Apalagi yang berkaitan dengan 
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pengembangan budaya religius yang menjadi pokok gerakan di 

Pesantren Nurul Qarnain.  

Oleh karenanya, sebagai pendiri pesantren Kiai Yazid 

memberikan policy (kebijakan) dan aturan-aturan dalam 

pengembangan budaya kebersihan yang di keluarkan untuk kemudian 

dilaksanakan oleh bawahannya dengan penuh tanggung jawab. 

Mengingat budaya religius dengan menjadikan kebersihan sebagai 

prioritas utama, maka dalam pelaksanaannya Kiai Yazid memantau 

secara langsung dan memberikan perhatian serius dalam masalah ini, 

termasuk memberikan sangsi kepada santri yang melakukan 

pelanggaran-pelanggaran.  

Menanyakan langsung ke pengurus. Seperti “Kenapa santri 

sekarang kok seperti ini kebersihannya?, sana cari masalahnya”. 

Yang paling ditekankan terkait jamaah dan murattal al-Qur’an, 

telat adzan, atau hal kecil yang tidak benar pasti beliau turun.44 

 

 

Dengan menanyakan langsung kepada pengurus atas hal-hal 

yang dikerjakan mengasumsikan bahwa sesungguhnya aturan-aturan 

yang disampaikan oleh kiai berdasarkan pada data-data permasalahan 

yang terjadi.  Disamping juga menekankan motivasi-motivasi 

keagamaan dalam mengerjakan tugas yang diberikan.  

Setiap masalah yang terjadi, tidak selalu direspon langsung 

oleh kiai, namun pada kondisi lain kiai menggunakan strategi berbeda-

beda dengan menyesuaikan keadaan dan bahkan meminta secara 
 

44 Wawancara dengan Muhammad Haris Kurniawan, Ajudan/Sekretaris Pribadi Pengasuh, 11 

April 2021, jam 17.00  – 17.45 WIb 
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langsung bawahannya untuk mencari akar masalah dari setiap 

permasalahan yang muncul, strategi ini setidaknya memberikan 

edukasi kepada bawahan agar melakukan inisiasi secara mandiri dalam 

melakukan berbagai kajian-kajian untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan pengembangan budaya religius yang muncul di kalangan 

santri. 

Selain itu, untuk optimalisasi pengembangan budaya religius, 

hal lain yang kiai lakukan dengan menggunakan berbagai media 

publikasi semisal pamflet, plang pengumuman untuk mengajak dan 

memotivasi santri untuk untuk ikut serta menjaga budaya kebersihan 

yang sudah menjadi perhatian pengasuh pesantren.45  

Kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan oleh Kiai Yazid juga 

ada yang melalui proses perumusan kebijakan dengan melakukan 

evaluasi-evaluasi dan kajian-kajian pada  aspek integrasi nilai yang 

terkandung dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan budaya religius 

yang dikembangkan di Pesantren Nurul Qarnain adalah budaya 

kebersihan yang didasarkan atas implementasi nilai-nilai ajaran Islam. 

Strategi ini memiliki efektifitas yang sangat tinggi mengingat 

pemahaman dan kesadaran santri pada pelaksanaan nilai-nilai ke 

islaman sangat baik, mengingat dalam keseharaiannya mereka berada 

dalam lingkungan yang memungkinkan untuk senantiasa  membentuk 

kesadaran secara mandiri dan kolektif.  

 
45 Observasi di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember, tanggal 20 April 2021.   
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Saya mengembangkan pesantren dari awal, biasa ada 

kendala-kendala yang sangat parah sekali, tapi saya memiliki 

modal, modal saya adalah istiqomah dan tekun dan 

mempertahankan cita-cita, itu modal. Yang paling penting itu yang 

harus dipertahankan cita-cita kemudian artinya tetap tidak boleh 

berubah walaupun ada tantangan-tantangan tetap tidak boleh 

mundur dengan demikian dengan sendirinya memiliki sesuatu 

pemikiran bagaimana bisa berkembang pesantren sesuai dengan 

harapan.46 

 

Membangun kinerja berdasarkan ke istiqomahan menjadi kunci 

kesuksesan visi dapat berjalan dengan baik, seperti halnya keinginan 

kuat Kiai Yazid dalam membangun budaya religius di lingkungan 

pesantren berdampak pada pencapaian luar biasa dikarenakan 

semangat, keistiqomahan, konsistensi yang Kiai Yazid bangun sedari 

awal di Pesantren Nurul Qarnain, sehingga dapat dirasakan hasilnya 

saat ini. Karena program apapun jika tidak dilaksanakan dengan 

konsisten maka akan berujung pada pencapaian yang tidak maksimal. 

Keteguhan semangat tersebut setidaknya menjadi strategi pondasi awal 

dalam memulai hal apapun, sehingga ketika menghadapi suatu 

problem dalam proses implementasinya maka keteguhan semangat 

tersebut menjadi pegangan pimpinan dan bawahan untuk semangat dan 

tidak cepat putus asa.       

Penguatan yang juga dilakukan sebagai bagian dari strategi kiai 

untuk tetap dalam satu komando dan satu tujuan yakni dengan 

menguatkan cita-cita berdirinya Pesantren Nurul Qarnain, sehingga 

dengan penguatan tersebut setiap bawahan akan memberikan ekspresi 

 
46 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 11 April 2021, Jam 21.00 – 22.30 WIb 
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yang sama atau bahkan lebih sebagai bentuk kesetiaan terhadap 

tanggung jawab pengembangan budaya religius. Cita-cita yang 

diwujudkan melalui visi pesantren yakni  mencetak generasi muslim 

yang berilmu, beramal, bertaqwa dan berakhlakul karimah akan mudah 

untuk diperoleh dengan semangat kerja sama antara pimpinan, 

bawahan dan seluruh kelurga yang ada di pesantren.  

Setidaknya hal di atas menjadi satu penguat bahwa 

sesungguhnya dalam mengelola apapun dibutuhkan satu komitmen 

sebagai penguat khidmah dalam menjaga, melestarikan apa-apa yang 

sudah digariskan sebagai wadah perjuangan yang ada di pondok 

pesantren terlebih dalam pengembangan budaya religius tersebut.  

Dengan berbagai upaya strategi yang dilakukan sesungguhnya 

juga untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di 

lingkungan pesantren sehingga tidak keluar dari semangat awal dalam 

rancang bangun perjalan pesantren itu dan menjadi penyemangat,  

karena apapun yang terjadi dengan strategi yang dilakukan maka tetap 

sesuai dengan garis-garis yang sudah ditetapkan pengasuh. 

Kiai selalu rutin pagi kadang sore langsung ke lokasi 

ngontrol-ngontrol kebersihan, sholat jaamaah, wirid, pendidikan. 

Beliau itu turun sendiri, ngecek ini sudah jalan apa belum, ini 

sudah bersih apa belum. Jika tidak sudah dipastikan, pengurus-

pengurus itu dipanggil, kadang saya juga sebagai wakil beliau 

ditanya, sehingga kita jaga-jaga sunguh supaya tiap harinya benar-

benar dilaksanakan dengan baik. Di sini itu pengurus juga dikasih 

piket untuk ngontrol ini, kalau ditemukan masalah kita tak enak ke 

kiai. Apalagi kalau sampai kiai dhukah.47 

 
47 Wawancara dengan KH. Badrut Tamam Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain, 

Selasa, 20 April 2021, jam 13.00-13.40 Wib 
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Efektivitas pelaksanaan pengembangan budaya religius tentu 

memerlukan kiat-kiat bersama dalam memastikan secara keseluruhan 

warga pesantren terlibat dengan baik. Sebagai mana disampaikan LH. 

Badrut Tamam di atas bahwa jajaran pengurus pesantren sudah ada 

pembagian job untuk memastikan inisiasi pengasuh yang berkaitan 

dengan budaya religius berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan tim 

kontrol sesuai yang membidanginya, dan dibagi-bagi agar dalam setiap 

harinya dapat dipastikan seluruhnya dapat dikendalikan dan berjalan 

dengan baik.   

Setiap kelalaian dalam pelaksanaan tugas maka tentu akan 

diberikan punishment sesuai dengan kelalaian yang dilakukannya 

sebagai bentuk edukasi kepada bawahan untuk secara konsekuen 

mengingat tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, bahkan 

jika tugas yang diberikan kepada bawahan tidak dilaksanakan dengan 

baik, maka tidak segan-segan kiai akan dhukah (marah) dengan 

langsung memanggil pihak-pihak terkait dan bahkan memanggil 

seluruh pengurus dan menyangsi langsung bawahan yang melakukan 

kelalaian tersebut.  

Tentu tindakan ini sangatlah baik, mengingat kiai memiliki 

berbagai strategi dalam menyampaikan pesan-pesan perintah kepada 

bawahannya sehingga seluruh proses dalam pengembangan budaya 

religius di pesantren berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya 

kendala yang menjadi penyebab terjadinya hal-hal yang tidak 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 227 

diinginkan. Kemarahan kiai juga menyebabkan bawahan menjadi tidak 

enak oleh karena menyadari kelalaian yang mereka lakukan.  

Secara kontinyu Kiai Yazid melakukan evaluasi langsung 

dengan melihat secara nyata problem yang terjadi dilapangan, hal ini 

sebagai upaya agar setiap warga pesantren memiliki kepekaan yang 

sama untuk memantau dan merasa memiliki untuk bersama-sama 

memperhatikan budaya religius yang ada di pesantren.  Strategi kiai 

dengan melakukan berbagai kebijakan untuk melancarkan program 

pengembangan budaya religius setidaknya menjadi tindakan nyata 

sebagai ujud perhatian kiai. Karenanya Kiai Yazid juga memimpin 

secara langsung proses evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

kebijakan-kebijakan yang Kiai Yazid keluarkan dapat dilaksanakan 

dengan baik.  

Ada kalanya seperti kedisiplinan guru dan santri, saya 

memasang orang yang tidak ditemukan orang untuk mengabsen 

guru dan santri, jadi lepas dari tanggung jawab sekolah, langsung 

saya yang absen, tapi saya menyuruh coba absen, kadang kalau 

ketemu santri di luar, kok tidak sekolah, tidak ada gurunya, di 

sanalah saya mengecek, adakalanya ada santri yang nakal, jadi 

kelihatan masalahnya, santri yang nakal katanya tidak ada gurunya, 

padahal gurunya ada.48   

 

Model ini tentu sangat unik, dimana kiai kadang memerankan 

dirinya sosok di balik layar. Berperan di balik layar artinya Kiai Yazid 

menjadi pemeran utama namun tidak dilihat langsung keberadaannya, 

Kiai Yazid menunjukan orang lain sebagai pemeran pengganti untuk 

 
48 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 11 April 2021, Jam 21.00 – 22.30 WIb 
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membantu melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan. Ini dilakukan 

agar apa yang terjadi dapat dinilai dengan natural dan apa danya, 

sehingga data dari proses ini setidaknya menjadi bahan dalam evaluasi-

evaluasi berikutnya dalam mengambil keputusan dan lain-lain.  

Tentu yang dilakukan tidak hanya sampai di situ, kiai 

melakukan kroscek data, jika terjadi kesenjangan di lapangan maka 

akan di lakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait, 

sehingga ditemukan pokok permasalahan dan secara langsung pula 

memberikan solusinya agar masalah yang muncul tersebut tidak 

berlarut-larut tanpa penyelesaian yang cepat.  

Informasi dari bawahan kadang tidak benar-benar cukup untuk 

menjadi data yang paling valid dan sebagai dasar dalam melangkah 

pada tahapan berikutnya, hingga kehadiran kiai tampil langsung 

menjadi strategi nyata yang dapat disaksikan langsung oleh 

bawahannya dan menjadi penyemangat karena bahawan merasa 

mendapatkan apresiasi berupa perhatian langsung dari pimpinan. 

Akhirnya akan terwujud perubahan perilaku bawahan dan akan 

memacu pada kesuksesan pengembangan budaya religius di pesantren.   

Proses ini tentunya sebagai sarana membangun komitmen 

bawahan dalam menjalankan tugas, dan di sini pula kiai memerankan 

diri sebagai pemimpin yang moderat dengan melakukan hal-hal yang 

setidaknya dari proses evaluasi dan kontroling itu sebagai bentuk dari 

perhatian pimpinan kepada bawahannya. Hal ini dikuatkan juga oleh 
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Haris Kurniawan:  

Ada panggilan tertentu, biasanya kalau kepala daerah 

dipanggil langsung, kadang lewat edaran tapi jarang. Edaran yang 

sering kepada dewan guru tentang kebersihan, aturan pesantren dan 

cara mendidik santri. Biasanya menyinggung tentang kebersihan 

dan jama’ah. Biasanya disinggung para dewan guru untuk shalat 

berjamaah dan menjaga kebersihan, ikut kegiatan pesantren seperti 

Haul, Maulid49 

 

Menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk memiliki 

tanggung jawab yang sama dilakukan oleh Kiai Yazid dengan 

mengikut melibatkan seluruh lini yang ada di pesantren, sehingga tidak 

satupun yang terlewati, jika semuanya bergerak dan menjadi petugas 

antara satu dengan yang lainnya maka akan terjadi saling mengontrol, 

saling mengingatkan, saling memantau sehingga budaya ini menjadi 

nilai yang pada akhirnya akan menjadi karakter setiap santri untuk 

secara sadar bersama bergerak mensukseskan budaya religius yang 

dicanangkan oleh kiai.  

Cara lain yang menjadi strategi pengasuh yakni dengan 

memaksimalkan program kepesantrenan lainnya semisal peringatan 

hari besara Islam, Peringatan Maulid  Nabi Muhammad, Peringatan 

Is’ra’ Mi’raj, Haflatul Imtihan yang melibatkan wali santri dan alumni 

Kiai Yazid secara khusus juga menyampaikan hal sama berkaitan 

dengan penguatan dan pengembangan budaya religius, pesan-pesan 

kiai juga menitik beratkan pada wali santri dan alumni untuk 

 
49 Wawancara dengan Muhammad Haris Kurniawan, Ajudan/Sekretaris Pribadi Pengasuh, 11 

April 2021, jam 17.00  – 17.45 WIb 
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mendukung program-program yang menjadi perhatian serius 

pesantren. Pertemuan segi tiga emas yang terdiri dari pesantren, wali 

santri dan alumni menjadi ajang penguatan nilai-nilai kepesantrenan 

dan penguatan hubungan pesantren dengan wali santri dan alumi, 

sehingga dari proses ini meminimalisir terjadinya mis komunikasi dan 

wali santri dapat menerima informasi dengan lengkap dan 

komprehensif atas perkembangan santri dan pesantren tempat putra-

putrinya belajar. KH. Yazid menegaskan:  

Motivasi wali santri, yang terakhir saya kumpulkan wali 

murid, waktu penjemputan, dikumpulkan satu jam, saya titipkan, 

ini anak saya sudah, karena anda sudah menyerahkan anak anda 

kepada saya, sekarang anak saya rekom, sekarang saya titipkan 

kepada anda, awas kalau ada apa-apa anda yang.50 

 

Yang disampaikan Kiai Yazid kepada wali santri sesuai dengan 

konsep tri pusat pendidikan, dimana dalam proses belajar mengajar 

dibutuhkan keseragaman dan kesamaan visi diantara guru/kiai, wali 

murid dan lingkungan dengan mendukung program-program yang 

telah menjadi kebijakan pesantren, dengan langkah ini sesungguhnya 

pengembangan budaya religius berjalan dengan lancar oleh karena 

seluruh pihak ikut serta untuk mendukung program yang menjadi 

kebijakan pesantren. 

Pertemuan ini juga sebagai ajang pemantapan hubungan 

pesantren serta silaturrahim pengasuh secara langsung bersama wali 

santri agar terbangun kekeluargaan sebagai ikatan keluarga besar 

 
50 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 11 April 2021, Jam 21.00 – 22.30 WIb 
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Pondok Pesantren Nurul Qarnain terjalin dengan baik.  

Menurut Haris Kurniawan, hal lain yang menjadi strategi Kiai 

Yazid adalah dengan menekankan pentingnya disiplin dalam shalat 

jamaah:  

Menekankan disiplin shalat jamaah. Salah satu pelajaran 

dari beliau yakni disiplin berjamaah. Karna beliau berdawuh Kalau 

shalat dan jama’ahnya disiplin maka sudah pasti disiplin yang 

lain.51 

 

Bagi Kiai Yazid shalat menjadi model kesuksesan berjalannya 

seluruh program di pesantren, terutama dalam pengembangan budaya 

religius yang menitik beratkan pada kesuksesan budaya kebersihan, 

shalat yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik juga, sehingga 

dalam proses pelaksanaan shalat jama’ah kedisiplinan santri sangat 

dijaga, semisal santri harus berada di masjid ketika berkumandang 

pembacaan shalawat sebelum adzan dan bahkan dalam pelaksanaanya 

harus di absen ini untuk menjaga pelaksanaan shalat jamaah benar-

benar tertib, lancar dan tepat waktu.  

Shalat yang baik diyakini oleh kiai akan mempengaruhi 

perilaku santri, sehingga Kiai Yazid menjadikan shalat sebagai patokan 

utama dalam melihat kegiatan di pesantren terlaksana dengan baik. 

Shalat jamaah menjadi ukuran dan tanda berjalan dan tidaknya suatu 

aturan yang telah menjadi kebijakan pengasuh.  

Dilatih dalam shalat jamaah, kalau sudah disiplin shalatnya, 

 
51 Wawancara dengan Muhammad Haris Kurniawan, Ajudan/Sekretaris Pribadi Pengasuh, 11 

April 2021, jam 17.00  – 17.45 WIb 
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waktu shalat, konsentrainya, itulah yang saya lakukan pertama, 

disiplin waktu shalat jam sekian harus itu, tidak molor waktu 

dzikiran, langsung cara shalat wiridnya tidak boleh turun, harus 

selesai wirid dulu, kalu sudah disiplin gampang yang lainnya, jadi 

ambil pelarajaran di shalat, ya kan shalat paling disiplin tentara 

kalah, kedisiplinan, makan tidak boleh, bergerak tidak boleh semua 

lewat shalat, disiplin yang paling ditanamkan tepat waktu di 

absen.52 

 

Memperkuat informasi di atas, Kiai Yazid menjadikan shalat 

sebagai latihan santri untuk disiplin, karena sesungguhnya segala 

sesuatu akan tertata dengan baik jika dalam melaksanakan shalat 

disiplin. Kiai Yazid memastikan sendiri untuk tepat sesuai dengan 

waktunya dan bahkan sebagaimana disampaikan sebelumnya 

pengabsenan dilakukan untuk melatih santri agar shalat tepat dengan 

waktu dan disiplin dengan baik.  

 

2. Paparan Data Kasus 2 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar Mojosari Asembagus Situbondo 

a. Otoritas dan Power  Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius 

di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari 

Asembagus Situbondo  

Disetiap pesantren dapat dipastikan telah memiliki beberapa 

peraturan yang menjadi acuan dalam tata laksana organisasi, termasuk 

dalam hal ini di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

Asembagus menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang harus 

 
52 Wawancara dengan KH. Yazid Karimullah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember, dilaksanakan pada Minggu, 11 April 2021, Jam 21.00 – 22.30 WIb 
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dilaksankan oleh santri dan bahkan menjadi suatu budaya yang 

terbentuk dalam setiap perilaku santri. Semisal keharusan dalam 

melaksanakan shalat berjamaah, pendidikan madrasah, kegiatan 

pengajian kitab kuning, jadwal piket ubudiyah maupun jadwal piket 

kebersihan.53  Hal ini dilakukan agar santri terbentuk menjadi pribadi 

yang mandiri dengan menerapkan berbagai aturan yang dapat 

membentuk sikapnya kearah yang lebih positif.  Keseharain aktifitas 

santri mencerminkan kemandirian diri dalam hal ini ditunjukkan 

dengan perilaku sehari-hari dalam tata kehidupan pesantren, dari 

kegiatan mempersiapkan kebutuhan, mencuci pakaian dan menyiapkan 

peralatan sekolah, kemampuan ini tentu harus dilatih, sehingga santri 

benar-benar mampu membagi waktu dalam aktifitasnya dalam 

menjalankan kegiatan kepesantrenan. 54 

Kiai Nawawi membudayakan santri dengan qiyamul lail  

dengan membangunkan santri untuk melaksanakan shalat tahajjud dan 

aktifitas lain sampai pelaksanaan jamaah shalat subuh dan dilanjutkan 

dengan wirid-wirid dan pengajian kitab kuning, membersihkan 

lingkungan pesantren, shalat dhuha yang dilakukan dengan berjamaah, 

aktifitas santri mengalami kendala pada masa pandemic covid 19, 

dimana kegiatan santri dibatasi oleh karena kondisi yang tidak 

 
53 Observasi di PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari dilaksanakan pada hari  Senin, 15 

November 2021.  
54 Observasi di PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari dilaksanakan pada hari  Selasa, 16 

November 2021 
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memungkinkan santri beraktifitas dengan berkerumun.55 

Dalam suatu kelompok atau organisasi apapun dibutuhkan 

adanya pemimpin sebagai pemandu dan pengatur dalam organisasi 

tersebut, keberadaan pemimpin tentu salah satunya adalah didasarkan 

pada aspek-apek yang berhubungan dengan kemampuan, senioritas, 

keilmuan, karisma sehingga dia memiliki power untuk diikuti oleh 

bawahannya disaat memberikan komando.  

Sebagaimana pada umumnya pesantren, keberadaan Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus 

merupakan lembaga dakwah dan pendidikan Islam. Sehingga dengan 

semangat tersebut pengasuh pesantren berusaha untuk terus 

meningkatkan peran pesantren bagi masyarakat sekitar melalui 

layanan-layanan yang diberikan.  

Pengasuh pesantren menata pesantren sebagai upaya untuk 

membangun efektivitas dalam tata kelola manajemen pesantren yang 

lebih baik dan tersistem dengan pola kolektif kolegial diantara 

pengurus dan keluarga pesantren, karenanya setiap pengasuh pesantren 

memiliki kecendrungan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, hal 

ini didasarkan atas kearifan lokal setiap pesantren yang mempengaruhi 

budaya di dalamnya.  

Demikian halnya bagaimana seorang santri dan alumni 

mengespresikan sosok pengasuh pesantren dalam membangun dan 

 
55 Observasi di PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari dilaksanakan pada hari  Selasa, 11 

Mei 2021. 
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merawat pesantren. KH. Dr. Nawawi Thabrani, M. Ag. adalah sosok 

kiai yang melanjutkan kepemimpinan pengasuh sebelumnya yakni KH. 

Wildan. KH. Dr. Nawawi Thabrani, M. Ag. tidak hanya sebagai kiai 

yang mengurus santri di pesantren namun juga dalam aktivitas 

keserahariannya sebagai akademisi yang aktif mengisi perkuliahan, 

diskusi seminar, penelitian dan kunjugan-kunjungan keberapa negara 

di Timur Tengah. Sebagai sosok yang diamanahi estafet 

kepemimpinan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

dengan perlahan namun pasti KH. Dr. Nawawi Thabrani, M. Ag. mulai 

dikenal dengan baik oleh kalangan masyarakat umum dan beberapa 

tokoh dibeberapa kabupaten dan bahkan berkiprah juga di propinsi.  

Pada tahun 1996, saya sudah berada di sini. Tidak terlalu 

lama setelah saya tinggal di sini, kemudian beliau memberikan 

mandat kepada saya untuk menjadi kepala sekolah MA (Madrasah 

'Aliyah) dan mengurusi seputar santri putra. Selang dua tahun 

berlalu, kemudian saya dijodohkan oleh beliau dan sekaligus tidak 

diperkenankan kemana-mana. Walhasil, saya tidak bisa menikmati 

"Bulan Madu" bersama istri. Tapi, tak apa lah. Namanya juga 

pengabdian.56 

 

Semangat pengabdian yang mengantar KH. Dr. Nawawi 

Thabrani, M. Ag bersedia melaksanakan amanah yang diberikan oleh 

Kiai Wildan untuk membantu dalam menjaga dan memajukan 

Pesantren Al-Azhar, bahkan diawal berada di lingkungan pesantren 

KH. Dr. Nawawi Thabrani, M. Ag diminta untun menjadi Kepala 

Madrasah Aliyah al-Azhar, ini adalah kepercayaan yang menjadi 

 
56 Wawancara dengan Dr. KH. Nawawi Thabrani Sebagai Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar pada Selasa, 11 Mei 2021, Jam 20. 00 Wib.  
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power ligitimasi keilmuan yang diperolah dari pengasuh dan pendiri 

pesantren.   

Dikalangan pesantren segala sesuatu yang dikerjakan itu 

biasanya dilandaskan atas semangat pengabdian atau khidmah. 

Khidmah sendiri menjadi power sebagai ujud kesungguhan, kesetiaan 

kiai dalam melaksanakan tugas-tugas kepesantrenan dengan penuh 

tanggung jawab. Terutama ketika mengurus dan menangani santri 

putra menjadi latihan KH. Dr. Nawawi Thabrani, M. Ag. sebelum 

benar-benar diamanahi sebagai pemimpin di Pesantren al-Azhar.   

Dua tahun berikutnya, Kiai Nawawi baru dinikahkan dengan 

salah satu putri dari keluarga Pengasuh Pesantren Al-Azhar dan selama 

itu Kiai Nawawi Kiai Nawawi Kiai Nawawi Kiai Nawawi Kiai 

Nawawi Kiai Nawawi Kiai Nawawi tetap tidak diperkenankan 

kemana-mana dengan tetap melaksakan tugas dari Kiai Wildan untuk 

berada di lingkungan pesantren dengan melaksanakan tugas-tugas yang 

telah diberikan kepadanya dengan menjadi penanggung jawab 

pelaksana di lingkungan Pesantren al-Azhar.  

Penempaan ini tentu menjadi power Kiai Nawawi dalam 

mempelajari rancang bangun, tata kelola dan sistem manajemen 

pesantren al-Azhar dan juga belajar memahami bagaimana mengelola 

pesantren agar tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh pendiri 

dan pengasuh pesantren sebelumnya. 

Dalam setiap organisasi apapun, apalagi yang berkaitan dengan 
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lembaga pendidikanm, suksesi kepemimpinan harus menjadi perhatian 

agar keberlangsungan pesantren sesuai visi yang ditetapkan oleh 

pendiri pesantren tidak berubah semangatnya dan bahkan dapat 

berkembang dengan baik dan manfaatnya dirasakan lebih baik oleh 

masyarakat. Inilah power Kiai Nawawi sebagai pengasuh pesantren 

yang telah melalui proses didikan langsung, dilatih, dibimbing oleh 

Kiai Wildan untuk selanjutnya dapat meneruskan perjuangan 

keberlangsungan Pesantren al-Azhar. Isyarah simbolik yang 

disampaikan oleh Kiai Wildan itu sesungguhnya legitimasi Kiai 

Wildan atas keberlangsungan pesantren yang estafetnya dilanjutkan 

oleh Kiai Nawawi,  dan di lingkungan pesantren keberadaan legitimasi 

itu adalah power  bagi penerusnya karena menjadi landasan kuat dalam 

menjalankan tugas termasuk sebagai modal utama dalam membangun 

kinerja organisasi pesantren agar tidak terjadi konflik-konflik 

kepentingan yang bisa menyebabkan pesantren mengalami hal-hal 

yang tidak diinginkan.  

Keberadaan pengasuh pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

itu tidak diangkat dengan Surat Keputusan/SK,  namun pengangkatan 

pengasuh diangkat melalui penunjukan atas pesan-pesan simbolik, 

selain sebagai wujud legitimasi hal tersebut adalah pengakuan kultural 

yang menjadi power utama. Pengakuan kultur akan mendorong ritme 

perjalan pesantren kekompakan diatara majlis keluarga dalam 

mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pengasuh Kiai 
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Nawawi sebagai penerus estafet kepemimpinan di al-Azhar.  

Pertama, Pengasuh seorang pemimpin harus mampu 

memiliki sifat mempraktekkan langsung tentang apa-apa yang ia 

agendakan terkait dengan kemajuan organisasi, instansi terutama 

pesantren dan masyarakatnya yang Ia pimpin. Dalam bahasa 

maduranya, hal itu disebut Ngaladhini, maksudnya Ngaladhini di 

sini adalah seorang pemimpin bukan hanya bisa menyuruh dan 

memberikan arahan saja terhadap bawahannya terkait apa yang 

telah menjadi agenda. Melainkan, Pengasuh juga selalu 

memberikan contoh langsung terhadap bawahannya. Bukan berarti 

pengasuh harus melepaskan pangkatnya, melainkan ia harus bisa 

seimbang ketika menjadi pemimpin dan menjadi pemimpin 

sekaligus berperan sebagai masyarakat itu sendiri.57  

 

Dalam wawancara bersama Ust. Muhammad Hafid sebagai 

keluarga dan sekaligus sekretaris pesantren menyampaikan bahwa 

modal power kiai dalam keseharaiannya sebagai pengasuh mampu 

mempraktekkan, melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan di 

pesantren, dan dapat berinteraksi dengan baik bersama masyarakat 

sekitar pesantren. Hal ini bisa dilihat dari aktifitas keseharainnya Kiai 

Nawawi selalu melayani dan mau hadir dalam kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan, semisal acara-acara tahlilan, selamatan, pengajian. 

Aktivitas ini tentu berdampak kepada penerimaan masyarakat terhadap 

Kiai Nawawi dan pesantren di desa Mojosari.   

Model kepemimpinan kiai inilah yang kemudian menjadikan 

Pesantren al-Azhar mengalami peningkatan-peningkatan oleh karena 

gaya kepemimpinan yang tidak ada sekat penghalang dengan 

bawahannya, sehingga ada kedekatan tersendiri antara bawahan dan 

 
57 Wawancara dengan Ust. Muhammad Havid, M. Pd.I. Sekretaris PP. Salafiyah Syafi’iyah al-

Azhar Mojosari Asembagus, Minggu, 6 April 2021, 19.00 – 19.30 WIb 
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atasan. 

Ini semua dilakukan sebagai bentuk khidmah kiai dalam 

Ngaladhini (ikut serta mendampingi) masyarakat dan pesantren, 

termasuk di dalamnya kiai mau melakukan berbagai aktivitas kegiatan 

kepesantrenan dengan tidak hanya menyuruh bahwahan namun dengan 

melakukannya sendiri. Semangat ini Kiai Nawawi lakukan karena di 

Pondok Pesantren al-Azhar dalam mengembangkan budaya religius 

santri, Kiai Nawawi lebih menekankan kepada budaya mateppak 

tengka58 yang menjadi fokus Kiai Nawawi, ini dilakukan setelah 

melihat latar belakang santri yang masuk kepesantren. Menurut Kiai 

Nawawi pengembangan budaya mateppak tengka adalah upaya Kiai 

Nawawi agar santri memiliki perlikau yang baik, sopan santun dan 

akhlaq al-karimah, karena Kiai Nawawi meyakini perilaku yang baik 

adalah bentuk tawadhu’ suatu perilaku terpuji yang ada dalam diri 

setiap santri.  Dengan memiliki sikap tawadhu’ perilaku santri jauh 

dari perilaku sombong.  

Sebagaimana lazimnya pondok pesantren, disamping 

mempelajari ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, Kiai Nawawi 

memberikan porsi perhatian pada aspek pola tingkah laku santri yang 

mengarah kepada akhlaq al-karimah juga menjadi prioritas utama. Dan 

sebagai bentuk konkrit dari usaha-usaha tersebut maka bagi santri 

 
58 Mateppak Tengka  adalah istilah dalam Bahasa madura yang digunakan oleh Kiai Nawawi, 

istilah ini memiliki makna memperbaiki perilaku, memberbaiki bersikap, memperbaiki tutur kata, 

memperbaiki akhlaq, sopan santun, etika, adab santri. Budaya ini menjadi perhatian Kiai dalam 

pengembangan budaya religius di pesantren al-Azhar . 
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harusnya dapat menguasai beberapa kitab yang mengarah kepada 

akhlaq wa al-tasawwuf. Misalnya : ta’lim al-muta’allim, bidayah al-

hidayah, sullam al-taufiq dan beberapa kitab tasawwuf  lainnya. 

Sebab, bagi kebanyakan orang, santri merupakan insan yang 

dipandang baik akhlaqnya. Oleh karena itu, untuk merealisasikan 

tujuan haqiqi pondok pesantren, selain mempelajari kitab tasawwuf, 

santri dianjurkan untuk mengaplikasikan apa yang telah didapat dari 

mempelajari kitab tersebut.59 

Upaya untuk mencapai perubahan besar dalam mateppak 

tengkah santri, Kiai Nawawi memulai dari yang yang paling kecil 

terlebih dahulu. Karena sering kali para santri mengabaikan perkara 

kecil namun berpotensi besar terhadap akhlaq al-karimah. Menjadikan 

remeh sesuatu yang dianggap tidak penting, namun nyatanya sangat 

berkaitan dengan akhlaq. Berkenaan dengan akhlaq tersebut, santri 

dipandang perlu menaati peraturan-peraturan, baik yang diterapkan 

oleh pondok pesantren al-Azhar sendiri maupun yang disampaikan 

langsung oleh pengasuh pesantren. Karena terbentuknya akhlaq yang 

baik, berawal dari taatnya para santri terhadap peraturan pondok 

pesantren dan perintah kiai.60 

Selain sebagai pengasuh di pesantren Kiai Nawawi juga 

sebagai akademisi yang telah menyelesaikan studi Doktoral di UIN 

 
59 Observasi di PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari dilaksanakan pada hari  Senin, 15 

November 2021.  
60 Observasi di PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari dilaksanakan pada hari  Selasa, 11 

Mei 2021. 
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Semarang, setidaknya dengan predikat tersebut menjadi nilai tambah 

pengakuan keilmuan yang dimiliki kiai dalam menjalankan pesantren 

dan tentu sebagai power legitimasi bawahan terhadap pimpinan akan 

keluasan keilmuan, kemampuan, kecakapan,  dimana Kiai Nawawi 

sebagai pimpinan juga memiliki tugas untuk mengayomi lembaga 

pendidikan formal yang ada dilingkungan pesantren.61 

Capaian pendidikan dan keilmuan pemimpin menjadi motivasi 

kepada bawahan dalam mengelola pendidikan, karena pemimpin 

sebagai simbol utama di pesantren dan keberadaanya akan 

memberikan motivasi yang baik kepada bawahan. Power inilah 

setidaknya yang juga menjadi kunci pengakuan dan kepengikutan 

bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kiai 

kepada bawahan yang sekaligus ketat itu bisa jadi diperoleh oleh sebab 

keilmuan yang dimiliki oleh sang kiai.  

Walaupun Kiai Nawawi secara akademisi telah memiliki gelar 

Doktor, namun dalam keseharaiannya, perilaku Kiai Nawawi lebih apa 

adanya tanpa dibuat-buat, berinteraksi biasa saja dengan bawahannya 

tanpa memperhatikan statusnya baik sebagai kiai maupun sebagai 

akademisi. Kiai Nawawi dalam memimpin lebih kepada memberikan 

penyadaran-penyadaran, dan dalam berkomunikasi bisa dengan siapa 

saja, termasuk dalam melakukan koordinasi sebelum memutuskan 

suatu kebijakan baik dengan majlis keluarga maupun dengan pengurus 

 
61 Hasil Observasi di PP. Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar Asembagus, Senin 24 April 2021.   
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yang lainnya.   

Sebagai tokoh agama  yang sekaligus pemimpin agama, kiai 

memiliki peran dalam mengayomi, membina dan juga membimbing 

santri dan masyarakat, baik di dalam bidang agama maupun 

permasalahan kebutuhan sehari misalnya dari sisi keagamaan dan 

sosial kemasyarakatan, dalam peran ini power Kiai Nawawi adalah 

memiliki kemampuan dalam hal berceramah atau selain sebagai kiai 

dipesantren Kiai Nawawi juga sebagai muballigh yang selalu hadir di 

tengah-tengah masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang sudah 

disampaikan sebelumnya.  

Kemampuan  ini setidaknya sebagai tambahan power kiai 

dalam kemampuan berkomunikasi, dalam organisasi peran yang paling 

banyak menyita waktu adalah komunikasi karena di dalamnya 

berkaitan dengan mengirimkan pesan dan menggerankan orang lain. 

Disamping itu kecakapan kiai sebagai muballigh juga dapat menjadi 

citra positif sebagai pengasuh pesantren Kiai Nawawi dapat diterima 

dengan baik oleh bawahan, santri, warga pesantren dan masyarakat 

lingkungan pesantren, bahkan pengakuannya tidak hanya lingkup 

Kabupaten Situbondo, bahkan beberapa daerah kepulauan wilayah 

Provinsi Jawa Timur.  

Sesuai dengan amanah pendiri Pondok Pesantren al-Azhar, 

bahwa untuk menjaga keberlangsungan pesantren, maka amanah Kiai 

Nawawi yakni seluruh keluarga besarnya dan cucunya untuk 
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menyambungkan diri, sanad keilmuannya dengan Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, sebagai mana yang 

diceritakan oleh ust. Muhammad Kholil Ghazali:  

Memang, cita-cita pendiri pesantren ini demikian. Alasan 

yang pernah saya ketahui mengapa beliau ingin sekali putra hingga 

cucu dan menantunya keluaran dari PP. Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo adalah ketika ada sesuatu itu enak, nantinya semisal 

Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo memiliki masalah 

mereka pasti membela guru saya, sedangkan yang saya hawatirkan 

ialah sewaktu-waktu mereka sampai tidak membela guru saya 

ketika ada apa-apa sama beliau. Seperti itu dawuh beliau yang saya 

ketahui. Walhasil, pembelajaran dan aktivitas yang berada disini 

itu memang murni kegiatan yang ada di PP. Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo.62 

 

Karenanya sistem pembelajaran dan pola organisasi pesantren, 

kitab yang dikaji, kurikulum yang disusun di pesantren al-Azhar 

semuanya mengacu kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo Situbondo, hal ini dilakukan sebagai amanah yang menjadi 

garis dari pendiri pesantren. Kiai Nawawi  sebagai pemimpin 

pesantren yang melanjutkan kepengasuhan di Pesantren al-Azhar, 

secara keilmuan tumbuh terlatih di lingkungan Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, karena sejak SMP sampai 

jenjang perguruan tingginya diselesaikan di pesantren yang sama, 

sehingga secara keilmuan Kiai Nawawi terkonstruksi dan terdidik 

secara lansung di Pesantren Sukorejo, tentu hal ini menjadi power 

penting, mengingat sambungan antara pesantren al-Azhar dengan 

 
62 Wawancara bersama Ust. Muhammad Kholil Gozali, Pengurus Pesantren Bidang Ubudiyah PP. 

Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar Asembagus, Jum’at 28 Mei 2021.   
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Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo terjalin dengan baik 

sampai saat ini. Pendiri pesantren menganggap sangat penting 

menyambungkan Pesantren al-Azhar dengan Pesantren Sukorejo 

Pendiri pesantren meyakini bahwa jika Pesantren al-Azhar 

berada dalam ketersambungan dengan Pesantren Sukorejo setidaknya 

akan seirama dan seiringan dalam kesamaan visi, kesamaan pikiran, 

kesamaan semangat gerakan, kesamaan khidmah, kesamaan dalam 

perjuangan  dalam melayani masyarakat, yang ini semua kemudian 

melekat pada diri Kiai Nawawi sebagai pengasuh yang memimpin 

Pesantren al-Azhar, dalam keseharainnya Kiai Nawawi juga sebagai 

dosen di Universitas Ibrahimy dan Dosen di Ma’had Aly yang 

keduanya merupakan lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Setidaknya ini baigian dari power Kiai 

Nawawi yang memiliki kemampuan selain sebagai pimpinan di al-

Azhar sekaligus melaksanakan amanah pendidiri pesantren dengan 

tetap menyambungkan sanad keilmuan dengan Pesantren Sukorejo. 

Tentu ini menjadi pengakuan bawahan terhadap kemampuan 

pimpinannya dalam menjalankan amanah yang diembannya.  

Kalau mengenai kegiatan atau kebiasaan spiritual di sini 

(Pondok Pesantren al-Azhar), saya kira hampir kesemuanya meniru 

kebiasaan yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo. Semisal dari segi wiridannya apa saja yang dibaca, baik 

itu bacaan sebelum shalat, setelah shalat dan sebelum membaca al-

Qur’an. Kesemuanya itu meniru kebiasaan yang ada di Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah. Namun, tidak semua kegiatan di sini itu sama 

persis dengan Pesantren Salafiyah. Sebab, kita masih 
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menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat kita.63 

 

Pesantren al-Azhar sesungguhnya merupakan pesantren yang 

secara basis keilmuan, model pendidikan dan pengembangan budaya 

religius santri mengadopsi dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo, karenanya dalam penamaan pesantrennya pendiri dan 

pengsuh pertama pesantren memberikan nama yang sama dengan 

menambah al-Azhar dibelakang menjadi Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah al-Azhar. Namun demikian ada beberapa kegiatan-kegiatan 

yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sekitar, dan oleh 

karena memperhatikan kondisi santri dan latar belakang santri 

pesantren al-Azhar dalam pengembangan budaya religius lebih 

mengembangkan budaya patempak tengkah, sebagai mana dijelaskan 

Kiai Nawawi: 

Yang paling didahulukan di sini adalah budaya mateppak 

tengka (Akhlak/perilaku/adab), jadi menurut pesantren ini, 

"Tengka" itu adalah segala-galanya. Sebab, tengka itu menentukan 

segala-galanya. Bagaimana cara mereka menggunakan sarung, 

pakaian, songkok, kerudung dan semacamnya. Karena, kepribadian 

tersebut sudah terbentuk.64 

 

Semangat yang digelorakan oleh Kiai Nawawi dalam 

pengembangan budaya religius di Pesantren al-Azhar adalah dengan 

penekanan pada budaya mateppak tengkah atau budaya memperbaiki 

perilaku, ahklaq dan adab santri, penanaman ini sangat awal Kiai 

 
63 Wawancara dengan Ust. Muhammad Havid, M. Pd.I. Sekretaris PP. Salafiyah Syafi’iyah al-

Azhar Mojosari Asembagus, Minggu, 6 April 2021, 19.00 – 19.30 WIb 
64 Wawancara dengan Dr. KH. Nawawi Thabrani Sebagai Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar pada Selasa, 11 Mei 2021, Jam 20. 00 Wib. 
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Nawawi lakukan mengingat latar belakang santri yang berbeda-beda 

sehingga Kiai Nawawi menganggap penting pembudayaan 

dilingkungan pesantren adalah budaya tengkah dikalangan santri. Kiai 

Nawawi beranggapan bahwa dengan  memperbaiki perilaku santri, 

maka ditahapan berikutnya akan mudah dalam mengarahkan santri. 

Kiai Nawawi melakukannya dengan hal yang sederhana namun 

berimplikasi pada kepribadian santri yang harus ditanamkan sedari 

awal agar pada akhirnya nilai tersebut menjadi karakter bagi santri.  

Perintah kiai, dan peraturan pondok pesantren merupakan dua 

hal yang berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, selain mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pesantren, santri juga diharapkan 

dapat menaati perintah kiai. Contoh dari perintah yang diucapkan 

langsung oleh kiai antara lain : Santri diharapkan untuk tetap menjaga 

protokol kesehatan, yakni memakai masker dengan baik dan benar, 

dikarenakan situasi saat ini masih dalam suasana pandemi covid-19. 

Atau misalnya menaati perintah kiyai yang menganjurkan satu santri 

membuang satu sampah. dua hal tersebut memang bukan merupakan 

peraturan tertulis pondok pesantren, namun karena didawuhkan 

langsung oleh kiyai, maka juga harus dilaksanakan secara ringan 

tangan oleh santri.65 

Dalam menerapkan kebijakan tersebut tentu kiai juga 

melibatkan seluruh keluarga dan pengurus pesatren termasuk di 

 
65 Observasi di PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari dilaksanakan pada hari  Selasa, 16 

November 2021 
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dalamnya lembaga-lembaga pendidikan untuk ikut serta menjaga 

pengembangan budaya religius di pesantren, seperti diungkapkan Ust. 

Kholil.  

Kalau di pesantren ini, pembudayaan religius terhadap para 

santri adalah mengedepankan “Tengka”. Saya hanya mau 

menyambung dari penjelasan KH. Nawawi saja.  Untuk hal ini, 

ketika saya pahami di pesantren lain hanya diberi tahu saja, tidak 

sampai diberi waktu khusus dan sampai diperaktekkan langsung di 

depan para santri-santrinya. Jadi, pesantren ini memang 

mengedepankan “Tengka”. Sampai-sampai pada setiap malam 

Sabtu, KH. Nawawi mengajar Kitab Ta’limul Muta’allim, namun 

dalam kesempatan tersebut beliau lebih memfokuskan terhadap 

pembahasan “Tengka” dan contohnya itu sendiri. Sehingga, beliau 

bukan hanya menjelaskan isi dari kitab dan memberikan contoh 

saja, melainkan lebih menekankan terhadap prakteknya budaya 

religius yang ada di sekitar lingkungan pesantren tersebut. Seperti 

jalan di depan orang tua, ketika melihat guru lewat itu seperti apa 

dan ketika berkendara kemudian bertemu dengan orang yang lebih 

tua juga seperti apa akhlak atau sikapnya.66 

 

Pemahaman budaya religius di pesantren yang dikembangkan 

Kiai Nawawi didasarkan atas teks-teks keagamaan yang menginspirasi 

tindakan Kiai Nawawi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, semisal 

ketika pengasuh menjadikan budaya mateppak tengkah sebagai poin 

pertama yang ditanamkan kepada santri, Kiai Nawawi mengambilnya 

dari pemahaman atas kitab ta’limu muta’allim yang setiap malam 

Sabtu Kiai Nawawi sampaikan dihadapan seluruh santri Pondok 

Pesantren al-Azhar. Pemahaman akan teks kitab kuning yang baik 

menjadi power dalam proses penanaman nilai-nilai keagamaan 

tersebut. Disetiap memberikan pengajian tersebut kiai selalu 

 
66 Wawancara bersama Ust. Muhammad Kholil Gozali, Pengurus Pesantren Bidang Ubudiyah PP. 

Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar Asembagus, Jum’at 28 Mei 2021.   
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menekankan budaya mateppak tengkah dikalangan santri, cara berjalan 

ketika ada orang tua, cara memandang guru, ketika berkendara, Kiai 

Nawawi langsung mempraktikkannya.  

Disaat kiai memerankan diri di hadapan bawahannya, maka 

mereka akan menjadikan kiai sebagai model dalam perilaku, bercakap 

dan berinteraksi dengan yang lainnya, termasuk bawahan akan 

menjaga dan mengembangkan budaya religius  sesuai apa-apa yang di 

contohkan oleh kiai. Teladan itu power dalam kehidupan pesantren 

yang kaya dalam praktek namun sedikit dalam kata-kata, dengan 

teladan yang kuat dari kiai otomatis santri akan mengikutinya.  

Di sini pengasuh menjalankan aturan-aturan sebagaimana 

yang sudah ada. Ketika ada ada sesuatu apa-apa, beliau pasti 

mengedepankan kekeluargaan, musyawarah “Bagaimana bagusnya 

terhadap pesantren ke depannya”. Artinya, ketika ada semisal 

penugasan terhadap santri ada masalah-masalah, beliau memanggil 

secara langsung terhadap santri tersebut. Untuk mengenai izin 

pulang terhadap santri di sini, beliau  menyuruh harus menghadap 

sendiri dengan walinya atau orang tuanya, apabila bukan wali atau 

orang tuanya maka tidak ada izin untuk pulang.67  

 

Dalam melaksanakan tugas kepesantrenan kiai sudah terbiasa 

dengan mengedepankan pentingnya musyawarah dalam memutuskan 

kebijakan dilakukan dengan pembahasan bersama-sama, walaupun 

mungkin pembahasannya tidak harus dengan musyawarah rapat 

khusus, namun yang jelas setiap hal yang berhubungan dengan 

kebijakan pesantren termasuk di dalamnya pelaksanaan budaya 

mateppak tengkah kiai selalu melibatkan seluruh pihak dalam proses 

 
67 Wawancara bersama Ust. Muhammad Kholil Gozali, Pengurus Pesantren Bidang Ubudiyah PP. 

Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar Asembagus, Jum’at 28 Mei 2021.   
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implementasinya. Kiai sangat terbuka terhadap saran dan usulan 

pengurus terlebih yang berhubungan dengan pesantren untuk lebih 

baik dan unggul.  

Pola interaksi kiai dalam menjalankan fungsinya sebagai 

pengasuh pondok tidak menunggu laporan ataupun inisiatif dari 

bawahan, namun terkadang Kiai Nawawi memanggil langsung kepada 

bawahannya untuk memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan 

berbagai proses pengembangan budaya religius santri dapat dijalankan 

dengan konsekuen.   

Beberapa kebijakan beliau didistribusikan dengan baik kepada 

pengurus pesantren yang lainnya, namun demikian ada beberapa hal 

yang langsung Kiai Nawawi tangani sendiri, semisal ijin pulang atau 

bepergian santri langsung pamit dan minta ijin kepada pengasuh 

pesantren, hal ini menjadi power kiai dalam membangun kedekatan 

dengan bawahan termasuk sebagai ujud dari perhatian antara kiai dan 

santrinya. Dalam menjalakan pengembangan budaya religius mateppak 

tengka Kiai Nawawi sangat akomodatif dengan memperhatikan setiap 

inisiai yang dibangun oleh keluarga dan pengurus pesantren, 

sebagaimana yang Kiai Nawawi sampaikan:  

Sebenarnya, di pesantren ini sudah ada bagiannya masing-

masing. Seperti bagian pembangunan, bendahara, kebersihan dan 

ubudiyah. Jadi, saya pribadi hanya mengontrol apa-apa yang 

berada di dalam pesantren dan untuk di luar pesantren saya mengisi 

ceramah jika ada undangan dari masyarakat.68 

 
68 Wawancara dengan Dr. KH. Nawawi Thabrani Sebagai Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar pada Selasa, 11 Mei 2021, Jam 20. 00 Wib. 
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Pembagian wewenang di Pesantren al-Azhar sudah mengadopsi 

manajemen organisasi modern dengan melakukan distribusi 

wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada seluruh keluarga dan 

pengurus pesantren yang semua ini akan mempermudah tugas-tugas 

dalam memberikan perhatian kepada santri terutama dalam hal  

pengembangan budaya religius yang menitik beratkan kepada budaya 

mateppak tengkah  yang menjadi semangat Pesantren al-Azhar.  

Pembagian tugas wewenang ini sesungguhnya juga merupakan 

upaya yang dilakukan oleh kiai sebagai upaya organisasi agar berjalan 

efektif dan saling menguatkan dengan bekerja sama dalam 

melaksanakan tugas-tugas kepesantrenan, baik dalam hal ubudiyah, 

keamanan, pendidikan, dan keagamaan santri dapat diperhatikan secara 

keseluruhan.  

Distribusi tugas wewenang ini temasuk menjadi power kiai 

sebagai bentuk penghargaan kepada bawahan dengan memberikan 

amanah tanggung jawab, ini termasuk perhatian pengasuh kepada 

bawahannya, dan akan membentuk semangat kerja team work yang 

mempermudah proses pengembangan budaya religius di lingkungan 

pesantren.  

Prosesnya untuk pengambilan keputusan, ya dilakukan 

secara bersama. Dengan bermusyawarah, musyawarah bukan 

hanya wakil pengasuh dengan pengasuh saja, tapi semuanya, 

semua keluarga itu dikumpulkan, terus dirembuk bersama. 

Namanya pengasuh seperti beliau, kan mestinya minta pendapat. 

Tapi, kalau sudah ada keputusan yang bersifat final, yang sudah 

dianggapnya baik menurut bersama, maka baru diputuskan. Dan itu 
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semua keluarga diajak untuk bicara mengenai hal demikian. 

Pokoknya, meski pengasuh memiliki hak dan wewenang, tapi 

kalau untuk keputusan bersama tetap.69 

 

Model pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif 

kolegial oleh masjlis keluarga dengan memusyawarah setiap rencana 

kegiatan, permasalah, selalu dibahas bersama-sama, dengan kolektif 

kolegial sesungguhnya menjadi power kiai dalam memaksimalkan 

pengembangan pesantren berbasis juga pada pembagian tanggung 

jawab, sehingga semuanya dapat berfikir secara nyata akan 

pengembangan pondok pesantren. dan secara konsisten majlis keluarga 

saling mendukung dan saling memberikan solusi oleh berbagai 

perkembangan kelembagaan terutama juga yang sifatnya berhubungan 

pengembangan budaya religius pateppak tengkah di pesantren al-

Azhar. Hal ini dikuatkan dengan yang disampaikan Ust. Hafid:  

Kiai Nawawi yang dituakan, karena pesantren harus ada 

yang  nyeppoe (yang dituakan) memang, baik aspek usia, juga 

pemikirannya, memang ada banyak kekhawatiran ketika ditinggal 

oleh yang sudah sepuh pendiri mau diapakan pesantren takut 

terjadi pertengkaran, tapi ini juga bisa di minimalisir ketika sudah 

ada pengkaderan walaupun di bagi-bagi tugas-tugasnya sejak awal, 

kamu bagian ini, dan kamu harus begini ben kodhu (dan harus, red) 

diantara kita harus sadar diri siapa yang di tuakan, dituakan dalam 

artian pendapatnya bisa diambil, kadang-kadang.70 

 

Sebagai tambahan poin power Kiai Nawawi yakni sebagai 

sebagai sosok yang dituakan tentu peran Kiai Nawawi sangat tinggi 

dan keberadaannya sangat dihormati, Kiai Nawawi direspon positif 

 
69 Wawancara dengan Zam Hariroh, M. Pd.  Sebagai Kepala MI PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar pada Senin, 31 Mei 2021, Jam 10. 00 Wib. 
70 Wawancara dengan Ust. Muhammad Havid, M. Pd.I. Sekretaris PP. Salafiyah Syafi’iyah al-

Azhar Mojosari Asembagus, Selasa, 11 Mei 2021, 22.45 Wib. 
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karena keluasan ilmu agama dan aspek gelar akademik juga lebih 

tinggi diantara bawahannya, sehingga Kiai Nawawi mampu 

mengayomi seluruh komponen yang ada di pesantren. disamping tata 

kelola lembaga pesantren dalam kepengurusannya telah ditentukan 

oleh pendiri pesantren, hal ini mempermudah Kiai Nawawi dalam 

langkah pesantren karena juga didasarkan pada kebersamaan diantara 

keluarga ketika menentukan hal-hal prinsip pesantren. Kiai Nawawi 

sosok yang sudah di kader oleh pendiri pesantren, dilatih semasa 

pengasuh pertama masih bersama membina Pesantren al-Azhar.  

Walapun pembagian tugas sudah diberikan kepada pihak-pihak 

yang sudah diberikan peran tanggung jawab, namun Kiai Nawawi 

langsung memberikan teladan-teladan dengan mengontrol langsung 

tiap hari ke kamar santri, baik ketika menjelang pelaksanaan shalat 

jama’ah, maupun di pagi hari ketika santri harus masuk ke sekolah 

ataupun madrasah. Teladan ini tentu berdampak pada semangat 

bawahan untuk memberikan respon yang sama dalam menjalankan 

tugas kepesantren lebih-lebih yang berhubungan dengan 

pengembangan budaya religius di pesantren. Dalam wawancara 

berikutnya ustadzah  Nadhifah menegaskan bahwa:  

Kiai Nawawi, jadi beliau kebiasaannya setelah selesai 

mengajar shubuh beliau main bulu tangkis/ badminton, setelah itu 

sekitar jam 6.30 wib beliau keliling ke kamar-kamar sambil bawa 

pecutan, kalau lambat mandi di pukul, ya itu yang saya senang dari 

beliau, ketika ada anak-anak santri disangsi, ini yang saya heran 

kepada diri sendiri, sampai-sampai dari senangnya anak-anak santri 

ke Kiai Nawawi, beliau kalau sudah memberikan sangsi, pakek 

pecut dipukul sungguhan, tetapi anak-anak santri menerima, itu 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 253 

yang saya heran dari beliau, tidak ada santri yang mau melawan 

bahkan mereka tertawa ketika disangsi, padahal sangsinya berat, 

saya sering melihat sendiri. Hanya beliau ketika memberikan 

sangsi tidak di tempat-tempat umum, dipanggil di kamarnya 

kemudian di sangsi. Tapi yang membuat saya heran dipukul, saya 

pernah juga memukul, tapi pukulan itu ke anak-anak tidak 

membuat sakit hati, bahkan sampai pada tingkatan usiran kalau ke 

Kiai Nawawi biasanya tidak sampai diusir, ini yang saya heran 

kepada beliau, jadi kalau beliau memberikan sangsi santri tidak 

merasa ada dendam. Kalau saya yang menyangsi kadang sandal 

yang hilang. Jadi kesimpulannya begini, kalau Kiai Nawawi yang 

memberikan sangsi santri tidak merasa dendam tidak ada, sangat 

menerima atas sangsi yang diberikan, pengasuh pernah 

menyampaikan, kamu kalau mau menyangsi jangan sembarangan, 

jadi hati itu harus bersih dulu, kalau masih marah tidak boleh 

memukul santri, itu dawuh beliau. Kalau saya tidak bisa tetap 

emosi.71 

 

Dalam aktivitas kepesantren Kiai Nawawi berperan aktif 

dengan turun langsung ke asrama-asrama santri dengan memberikan 

perhatian langsung mengontrol setiap aktifitas santri terutama yang 

berkaitan dengan aktifitas pengembangan budaya religius, pendidikan, 

shalat jama’ah dan lain sebagainya. Kehadiran langsung Kiai Nawawi 

dalam mengontrol santri sesungguhnya menjadi power relasi santri – 

kiai yang terbangun dengan pola kekeluargaan antara orang tua dan 

anak.  

Kiai Nawawi adalah sosok kiai yang disenangi oleh santri dan 

bawahannya, bahkan dari sangat senangnya santri yang disangsi oleh 

kiai tidak ada yang dendam bahkan mereka sangat menerima atas 

sangsi yang diberikan, walaupun sangsi itu sangat berat, namun 

 
71 Wawancara dengan Ning Nadhifah Keluarga Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar pada 

Senin, 31 Mei 2021, Jam 08. 00 Wib. 
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diterima oleh santri. Penerimaan santri sesungguhnya oleh karena 

karisma yang dimiliki oleh kiai sebagai pengasuh pesantren, yang 

mampu mengayomi, membimbing dan dekat dengan santri.  

Di lingkungan pesantren karisma kiai merupakan power yang 

harus dimiliki,  karena karisma merupakan kecenderungan yang akan 

membuat orang lain terkesan dengan kemampuan kecerdasan dan 

keilmuan yang dimiliki, disamping juga memiliki aura positif yang 

muncul pada diri kiai, percaya diri yang baik, karakter yang kuat  dan 

berwibawa selalu menonjol dari pada yang lainya oleh karena 

kepribadian yang menarik.  

Semua ini berdampak positif pada penerimaan santri dalam 

menjalankan dan mengamalkan budaya religius berupa mateppak 

tengkah yang terus terinternalisasi dengan baik, dan dijalankan dalam 

kehidupan baik sebagai warga pesantren dan bahkan kelak disaat 

mereka menjadi alumni dari Pesantren al-Azhar.   

Kalau menurut saya, kepemimpinan kiai Nawawi sangat 

baik, tegas, sabar dan cerdas. Karena selama saya membantu di 

sini, beliau sangat sabar dalam mendidik santrinya dan tegas dalam 

memberikan keputusan. Ada satu lagi, kiai selalu mengikuti apa 

yang diputuskan oleh pengurus pesantren.72 

 

Di dalam memimpin pesantren Kiai Nawawi sangat baik 

karena mau mendengarkan pendapat pengurus, telaten, sabar dalam 

menjalankan kepemimpinannya, terutama yang berkaitan dengan 

 
72 Wawancara dengan Liham Syah, M. Pd. Wakasek. Humas MI. PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar pada Senin, 31 Mei 2021, Jam 10.00 Wib.  
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keputusan kelembagaan, pengembangan budaya religius Kiai Nawawi 

memberikan ruang terbuka kepada pengurus untuk secara mandiri 

melakukan inovasi-inovasi dalam mengembangkan pesantren, baik 

dengan kegiatan-kegiatan maupun hal-hal lain yang membantu pada 

kemajuan pesantren.  

Dengan kemampuan ilmu yang mumpuni pula, Kiai Nawawi 

mampu mengayomi setiap bawahannya dan memberikan dampingan-

dampingan ketika melaksanakan tugas utamanya yang bersinggungan 

dengan pengembangan budaya religius, bawahan dapat berkonsultasi 

dengan baik demikian sebaliknya dengan kemapanan ilmu kiai dapat 

memberikan masukan-masukan dan bantuan-bantuan kepada 

bawahannya, interaksi ini menjadi power yang menekankan 

konektivitas yang baik antara pimpinan dan bawahan yang tidak 

dibatasi oleh status jabatan.  

Sebagai mana umumnya pemimpin, Kiai Nawawi dalam 

kegiatan kepesantrenan pengembangan budaya mateppak tengkah 

dalam setiap harinya dapat dijumpai oleh bawahan dan para santri, hal 

ini menjadi power, karena masalah-masalah yang muncul 

kepermukaan dapat dengan cepat dikonsultasikan dan dikoordinasikan 

serta dicarikan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

timbul.  

Sementara ketegasan kiai ditunjukkan pada hal-hal yang 

bersifat dengan aturan-aturan pesantren, semisal ijin bepergian dan 
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pulang prosesnya langsung kepada pengasuh dan juga ketika 

memberikan sangsi kepada yang melakukan pelanggaran. Demikian 

pula ketika bawahan dalam melaksanakan tugas dirasa kurang 

maksimal pengasuh langsung melakukan pemanggilan kepada yang 

terkait. Ketegasan kiai ketika bawahan kendor dalam memberikan 

dampingan kepada santri, biasanya juga menegur secara langsung 

kepada pengurus dan asatidz. Namun demikian cara menegur Kiai 

Nawawi dengan memberikan nasehat-nasehat untuk semangat dalam 

berkhidmah di pesantren. 

b. Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius Di 

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar Mojosari 

Asembagus 

Interaksi pemimpin dan bawahan dibentuk oleh pola 

komunikasi yang menunjang efektifitas roda organisasinya, 

komunikasi memberikan implikasi pada ketercapaian visi lembaga, 

serta komunikasi yang paling banyak menyita waktu dalam proses 

bergeraknya organisasi. Hal demikian dikarenakan dalam menjalankan 

fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian digerakkan 

dengan komunikasi yang efektif. 

Di sinilah yang menjadi bagian penting bahwa dalam 

mengambangan budaya religius mateppak tengkah adalah bagaimana 

pengasuh pesantren mampu mengetengahkan nilai-nilai tersebut pada 

setiap bawahannya. Karena pemahaman bawahan atas pesan yang 
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disampaikan kiai menjadi nilai absolute yang diinternalisasi secara 

kolektif sebagai suatu kesadaran budaya yang berkembang.   

Bagi seorang pemimpin keberadaan komunikasi menjadi sarana 

untuk melaksanakan segala aktifitasnya terutama yang berhubungan 

dengan berbagai tanggung jawab dan wewenangnya. Pemimpin akan 

menyampaikan informasi dengan berbagai saluran sebagai media 

untuk melakukan proses planning yang perlu dikomunikasikan kepada 

pihak-pihak terkait sebagai publikasi atau dilaksanakan sesuai dengan 

tupoksi masing-masing.  

Ketika pemimpin melakukan pengorganisasian pada sumber 

daya yang ada maka posisi komunikasi sangat dipentingkan untuk 

berinteraksi dengan orang lain dalam mendistribusikan tugas dan 

wewenang, hal ini bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang 

dilakukan dengan saluran komunikasi.  

Keberadaan komunikasi dalam interaksi kiai sebagai pimpinan 

pesantren sesuatu yang niscaya dalam struktur organisasi pesantren. 

karena untuk menjalankan sistem pesantren dipentingkan adanya 

komunikasi diantara anggota organisasi yang lancar dan efektif agar 

tidak terjadi satu persepsi yang berbeda atas perintah atau tugas yang 

diberikan. Komunikasi memiliki peran untuk pencapaian keberhasilan 

pengembangan budaya religius di Pesantren al-Azhar, karenanya 

mutlak dibutuhkan suatu komunikasi yang baik dan efektif. 

Kiai Nawawi sebagai kiai akademisi tentu sangat peka dalam 
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menjalankan komunikasi tidak hanya dengan bahasa verbal saja, teks-

teks tulisan, namun Kiai Nawawi juga memahami bahwa perilaku dan 

tindakannya adalah simbol komunikasi yang senantiasi diikuti oleh 

bawahannya karena status yang melekat pada dirinya sebagai pimpinan 

tertinggi di pesantren yang berdampak secara signifikan pada peroses 

pengembangan budaya religius. Menjadi satu pemandangan yang 

realistis ketika dalam lingkungan pesantren Kiai Nawawi menjadikan 

komunikasi sebagai bagian penting dari pengembangan budaya religius 

mateppak tengkah  dengan didasarkan pada nash-nash konsepsi 

keagamaan yang Kiai Nawawi pahami.73 Kiai dianggap memiliki 

kelebihan-kelebihan yang istimewa, termasuk kelebihan dalam 

pengetahuan nilai Islam yang selalu dilihat orang dan termasuk di 

dalamnya dalam memahami keagungan Tuhan dan rahasia-rahasia 

alam semesta. Karenanya dalam setiap titah, ucapan kiai dianggap 

memiliki posisi yang patut untuk didengarkan dan dilaksanakan. 

Termasuk dalam bentuk pakaian yang dikenakannya dianggap sebagai 

simbol yang akan ditiru oleh bawahannya, semisal kopiah, peci atau 

sorban yang digunakan.  

Sebagai simbol utama di pesantren tentu kiai menjadi simbol 

keteladanan dan panutan yang terintegrasi bahwa perilakunya yang 

disandarkan pada nilai ibadah menjadi komunikasi didasarkan atas 

nilai-nilai keagamaan menjadi saluran utama yang dilakukan pengasuh 

 
73 Observasi di PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar pada Senin, 7 Juni 2021, Jam 17. 00 Wib. 
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pesantren sebagaimana yang disampaikan Ning Nadhifah:  

Alhamdulillah, interaksi saya lakukan dengan 

diterapkannya itu diantaranya jaga malam dengan membaca 

Haddad, Hasbunallah wa ni'mal wakil, shalawat dan berbagai 

hizib-hizib lainnya. Selain yang kolektif, di sini juga menerapkan 

bagi seluruh santri agar setiap hari Selasa dan Jum'at ba'da shalat 

Subuh serta sebelum shalat Maghrib, semua santri wajib hadir ke 

asta.74  

 

Data ini sesungguhnya menjelaskan betapa pentingnya 

komunikasi dalam proses pengembangan budaya religius mateppak 

tengkah dengan menggunakan prinsip nilai-nilai keislaman. Yang 

sesungguhnya komunikasi menekankan pada pesan (message) yang ini 

ajaran yang bersumber dari nilai-nilai Islam, kitab-kitab kelasik, wirid, 

shalawatan. Karena pesan-pesan tersebut disampaikan untuk 

mempengaruhi perilaku bawahan ke arah yang positif.  

Kiai Nawawi berkomunikasi  dengan memasukkan nilai-nilai 

keislaman dengan bawahannya dari hati ke hati, menenangkan secara 

mental, membangun kesadaran dalam setiap individu tanpa adanya 

paksanaan, sehingga pengembangan budaya religius di pesantren al-

Azhar dapat dengan efektif berjalan oleh karena terbangunnya 

didasarkan atas nilai-nilai agama.  

Demikian pula yang dilakukan oleh Kiai Nawawi sebagai 

pemimpin pesantren tentu memiliki berbagai maksud dan tujuan yang 

perlu disinergikan dengan bawahannya agar kelembagaan dapat 

 
74 Wawancara dengan Ning Nadhifah Keluarga Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar pada 

Senin, 31 Mei 2021, Jam 08. 00 Wib. 
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berjalan sesuai visi yang telah ditetapkan. Karenanya dibutuhkan 

berbagai macam saluran dalam berkomunikasi dengan bawahannya 

untuk mengembangkan budaya religius mateppak tengkah di pesantren 

al-Azhar, sebagaimana Kiai Nawawi menyampaikan:  

Untuk komunikasi saya dengan santri itu diadakan selama 

tiga kali dalam kurun waktu satu minggu. Tepatnya pada hari 

Jum'at dan Selasa berupa shalawatan dan pada hari Sabtu berupa 

pengajian keilmuaan. Jadi, bingkisannya itu setelah pembacaan 

shalawat dan pengajian, pasti saya sampaikan jika ada masalah 

tengkah santre atau evaluasi. Jika tidak ada, maka saya dan para 

santri hanya shalawatan dan mengaji keilmuan saja. Namun, 

kadang kala saya turun langsung jika ada masalah yang cukup 

serius, jadi tidak harus menunggu tiga waktu dalam satu minggu 

itu.75 

 

Interaksi komunikasi yang dilakukan kiai dengan santri dan 

bawahannya sangatlah inten, hal ini tentu dipandang baik karena 

intensitas komunikasi itu akan memberikan dampak yang positif bagi 

santri utamanya dalam menjalankan budaya religius yang dapat 

dipantau langsung oleh kiai tetang bagaimana perkembangan perilaku 

santri. 

Berbagai saluran digunakan oleh Kiai Nawawi untuk 

memaksimalkan agar berbagai informasi pesan yang Kiai Nawawi 

lakukan dapat tersampaikan dengan baik kepada bawahannya, berbagai 

media dan saluran itu sesunguh agar informasi dapat dipahami dengan 

baik pula.  

Karenanya ketika kiai memiliki waktu yang sangat luas untuk 

 
75 Wawancara dengan Dr. KH. Nawawi Thabrani Sebagai Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar pada Selasa, 11 Mei 2021, Jam 20. 00 Wib. 
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selalu bertemu dengan bawahannya,  maka komunikasi yang dibangun 

akan terasa semakin harmonis, terbangun kedekatan emosional antara 

kiai dan bawahannya. Komunikasi kiai dalam pengembangan budaya 

religius tidak hanya melalui saluran formal saja, namun banyak juga 

yang dilakukan secara non formal.  

Untuk menguatkan pengembangan budaya religius santri yang 

difokuskan pada mateppak tengkah kiai menyempatkan diri tiga hari 

dalam seminggu yang salah satunya dengan dengan media pengajian 

sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesan khusus kepada 

santri. Seringkali dalam komunikasinya kiai menggunakan jenis 

bahasa madura untuk untuk mempermudah pesanyampaian informasi 

kepada bawahannya, tentu variasi jenis bahasa yang digunakan oleh 

kiai sebagai bagian dari saluran bahasa agar informasi-informasi 

pengembangan budaya religius dapat pula dengan baik dipahami dan 

dilaksanaka oleh bawahannya. 

Pada saat emergensi Kiai Nawawi selalu hadir langsung 

menemui bawahannya untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan insedental, yang dapat ditangani secara cepat, sehingga 

masalah tidak berlarut-larut atau sampai menunggu terlalu lama. 

Bagunan komunikasi ini dirasa baik karena kiai dapat ditemui tanpa 

adanya waktu yang terlalu protokoler kelembagaan.   

Di pertemuan tersebut juga, sebagai saluran komunikasi kiai 

terkhusus dalam menyampaikan pengembangan budaya religius di 
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pesantren utamanya tentang bagaimana perilaku sopan santun santri 

dalam keseharainnya, baik ketika ada tamu, kepada guru, yang lebih 

tua dan kepada orang tua.  

Seperti disampaikan di atas, salah satu saluran yang digunakan 

kiai dalam pengembangan budaya religius mateppak tengkah adalah 

dengan saluran pengajian. Melalui saluran pengajian kitab Ta’lim al 

muta’allim kiai menyampaikan berbagai pesan-pesan moral etika 

santri. Sebagaimana disampaikan ust. Thoha:  

Kalu di kitab ta’lim itu enak, ada penjelasan-penjelasan 

yang bisa disampaikan kepada santri tentang mateppak tengkah 

santri, kiai itu langsung ngasih contoh, diawali juga dengan 

membaca wirid dulu, santri lebih tenang pikirannya, khusu’ dan 

memperhatikan. Apalagi kiai suka bergurau dan humoris, makanya 

kiai juga selalu diundang masyarakat.76  

 

Pertemuan-pertemuan dengan santri kiai memaksimalkan 

pertemuan tersebut dengan langsung praktik dan memberikan contoh-

contoh langsung atau teladan. Teladan di sini sesungguhnya menjadi 

saluran komunikasi kiai dengan mempertegas amaliah yang didasarkan 

atas pembacaan teks dan kontekstualisasi dari kitab ta’lim  yang Kiai 

Nawawi ajarkan kepada santri. Hal ini menjadi efektif karena 

penguatan kesadaran akan budaya religius mateppak tengkah 

dikuatkan dengan kitab kuning dan nilai-nilai agama.  

Kiai memiliki kemampuan komunikasi humoris, sehingga yang 

mendengarkannya sangat senang, mungkin juga dapat mengurangi 

 
76 Wawancara dengan Muhammad Thoha Sebagai Pengurus PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

pada Senin, 31 Mei 2021, Jam 09. 00 Wib. 
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stres dan bahkan membantu konsentrasi santri, karenanya santri 

menyukai Kiai Nawawi apalagi contoh-contoh Kiai Nawawi yang 

didasarkan pada sejarah-sejarah Islam sehingga memotivasi santri 

dengan kuat terutama juga yang berkaitan dengan pengembangan 

budaya religius.77 

Saluran lain yang digunakan kiai dalam berkomunikasi dalam 

menjalankan kelembagaan dengan menggunakan komunikasi lisan, 

model ini dilakukan kiai dalam kegiatan rapat-rapat formal, 

pertemuan-pertemuan formal dan non formal di lingkungan pesantren, 

atau dilain kesempatan Kiai Nawawi bercakap-cakap secara langsung 

dengan bawahannya disampaikan oleh ust. Kholil:  

Ketika  ada rapat atau laporan-laporan dari berbagai 

pengurus yang ada, beliau tidak langsung memberikan keputusan, 

melainkan mengedepankan hasil dari musyawarah beliau terhadap 

pihak yang terkait. Dan setelah ada kesepakatan, tidak boleh tidak 

agenda atau kesepakatan tersebut harus dijalankan dan 

dilaksanakan, jadi tidak ada istilah tidak mampu untuk mengemban 

amanah dan semacamnya, karena hal tersebut sudah sesuai dengan 

kesepakatan, meskipun pahit hasilnya tetap kita jalani bersama.78 

 

Dalam menjalankan kepemimpinannya Kiai Nawawi 

melibatkan seluruh pengurus yang ada, mengkomunikasi berkaitan 

dengan aturan-aturan pesantren kaitannya dalam pengembangan 

budaya religius, tidak kemudain diputuskan sendiri. Kiai 

berkomunikasi melalui saluran musyawarah bersama untuk 

menyepakati berbagai hal, yang kemudian dijalankan dan dilaksanakan 

 
77 Observasi di PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar pada Senin, 7  Juni 2021, Jam 17. 00 Wib. 
78 Wawancara bersama Ust. Muhammad Kholil Gozali, Pengurus Pesantren Bidang Ubudiyah PP. 

Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar Asembagus, Jum’at 28 Mei 2021.   
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secara bersama-sama. Tentu jika informasi dikomunikasikan dan 

dibahas dalam lingkup yang lebih luas, maka akan menghadirkan 

berbagai ide dari bawahan sehingga informasi lebih konprehensif dan 

dalam memutuskan pelaksanaan budaya religius akan lebih baik dan 

terarah. 

Komunikasi dua arah yang dilakukan kiai sangatlah efektif hal 

ini menandakan bahwa diantara komunikator (orang yang 

menyampaikan pesan) dan komunikan (orang yang menerima pesan) 

berjalan dengan baik, tentu dari proses ini akan berimpilkasi pada 

pencapaian pengembangan budaya religius.  

Musyawarah yang dilakukan sesungguhnya juga sebagai upaya 

membangun konsistensi bawahan dalam menjalankan berbagai tugas 

kelembagaan, dengan saluran komunikasi ini, maka  informasi yang 

disampaikan akan diserap dengan baik oleh bawahan dengan saling 

menguatkan atas apa-apa yang telah disampaikan oleh pimpinan, 

sehingga pemahaman pengembangan budaya religius dapat 

dilaksanakan secara utuh oleh bawahan.  

Dalam rapat formal kiai juga memberikan motivasi 

mengingatkan pentingnya tengkah dalam budaya pesantren yang Kiai 

Nawawi jelaskan dengan term-term keagamaan. Demikian ini, karena 

Kiai Nawawi paham betul memperbaiki perilaku santri yang baik dan 

berakhlak mulai, sebagaimana ungkapan yang selalu disampaikan 

KHR. Ach. Azaim Ibrahimy Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah 
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Sukorejo yang Kiai Nawawi kutip ungkapan gurunya bahwa: Orang 

yang sopan santun, ada tanda-tanda ketenangan, orang yang tidak 

sopan pada biasanya banyak tingkah.  

Informasi lain sesunguhnya komunikasi yang dilakukan oleh 

kiai dalam pengembangan budaya religius mateppak tengkah di 

Pesantren al-Azhar sangat terbuka, seperti yang disampaikan ust. 

Muhammad Thoha:           

Memang apa adanya, terbuka apa adanya misalkan nanti 

ada saran ada kritikan dari dari, ada usulan atau bagaimana ya tetap 

beliau menerima karena kan perinsipnya beliau seperti ini pak, jadi 

Kiai Nawawi itu meskipun sebagai pengasuh dia tidak langsung 

apa yang beliau inginkan itu harus dikerjakan, tidak! Tapi mungkin 

baik buat beliau tapi kan belum tentu buat pengurus, atau buat 

santri santri itu baik jadi beliau tetap meskipun dari siapapun ada 

usulan beliau tetap menerima, cuma beliau masih menganalisa 

apakah ini memang betul-betul baik atau tidak, kalau beliau tidak 

langsung meskipun tidak dengan pengurus dengan santri meskipun 

dengan orang luar ada krirtikan beliau tetap menerima, nah ada 

arahan seperti ini tetap menerima karena kan yang beliau pegang 

itu kan untuk pengembangan pesantren untuk kemajuan 

pesantren.79 

 

Santri yang berada di dalam kehidupan pesantren yang 

keseharaiannya belajar mondok atau menetap di dalam komplek 

pesantren tentu berinteraksi langsung dengan kiai, karenanya dalam 

keseharian pengembangan budaya religius mateppak tengkah kiai 

bertemu langsung dengan bawahannya dan bahkan memberikan 

koreksi secara langsung atas permasalahan yang muncul.  

Kiai Nawawi memiliki kemampuan komunikasi terbuka (open 

 
79 Wawancara dengan Muhammad Thoha Sebagai Pengurus PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

pada Senin, 31 Mei 2021, Jam 09. 00 Wib. 
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communication) yang tentu kemampuan komunikasi ini sangat penting 

dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengespresikan ide, gagasan 

diantara pimpinan dan bawahan sehingga terjadi percakapan yang 

efektif. Komunikasi terbuka ini dilakukan untuk menghimpun 

informasi dari bawahan agar dalam pengembangan budaya religius 

dapat diketahui hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga saling 

bertanggung jawab dan memberikan solusi.  

Semangat untuk memajukan pesantren yang menjadi kekuatan 

Kiai dalam melakukan komunikasi dengan pihak manapun, termasuk 

dengan masyarakat umum, kolega, Kiai Nawawi selalu mendengarkan 

masukan-masukan konstruktif agar pesantren berjalan dengan baik. 

Bahkan keritikan sekalipun Kiai Nawawi menginfentarisir semuanya.80 

Keterbukaan dalam komunikasi yang dijalani ini, menjadi 

modal utama kiai dalam menjalankan kepemimpinannya di respon 

baik, atas perilaku alam komunikasi yang dipandang positif dalam 

menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya, namun demikian sebagai 

seorang kiai yang belatar belakang akademisi, Kiai Nawawi juga 

menganalisis atas masukan yang muncul, sehingga tidak berarti setiap 

masukan  ide, gagasan dari bawahan ataupun dari pihak luar langsung 

dijalankan, namun terlebih dahulu dianalisis dan didiskusikan ulang 

bersama dengan masjlis keluarga dan pengurusn yang lainnya agar 

keputusan yang diambil tidak salah, dan disaat keputusan sudah 

 
80 Observasi Interaksi Kiai Nawawi bersama Kolega di komplek PPs. Universitas Ibrahimy 

Sukorejo Situbondo, minggu, 13 Juni 2021. Jam 13.30 Wib. 
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disepakati bersama, maka dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab oleh seluruh bawahan. 

Salah satu kendala dalam kepemimpinan mau mendengarkan 

atas usulan-usulan bawahan bahkan dari seorang cleaning service 

sekalipun, yang ditampakkan oleh Kiai Nawawi di sini tentu 

didasarkan pula atas pengetahuan yang luas Kiai Nawawi dalam 

bidang keagamaan, sehingga mampu diinternalisasi dan 

dikontekstualisasikan dalam interaksi Kiai Nawawi dengan lingkungan 

yang lebih luas, sehingga ada penerimaan yang baik dari kalangan 

santri dan masyarakat pada umumnya. Contoh unik interaksi Kiai 

Nawawi dan santri sebagaimana diceritakan Ning Nadhifah:  

Ya, itu yang saya senang dari beliau, ketika ada anak-anak 

santri disangsi, ini yang saya heran kepada diri sendiri, sampai-

sampai dari senangnya anak-anak santri ke Kiai Nawawi, sampai 

ketika disangsi itu, beliau kalau sudah memberikan sangsi, pakek 

kayu dipukul sungguhan, tetapi anak-anak santri menerima. Itu 

yang saya heran dari beliau, karena tidak ada santri yang mau 

melawan bahkan mereka tertawa ketika disangsi, padahal 

sangsinya berat, saya sering melihat sendiri. Hanya beliau ketika 

memberikan sangsi tidak di tempat-tempat umum, dipanggil 

dikamarnya kemudian di sangsi. Tapi yang membuat saya heran 

dipukul saya pernah juga memukul, tapi pukulan itu ke anak-anak 

tidak membuat sakit hati, bahkan sampai pada tingkatan usiran 

kalau ke Kiai Nawawi biasanya tidak sampai diusir, ini yang saya 

heran kepada beliau, jadi kalau beliau memberikan sangsi kepada 

santri tidak merasa ada dendam di hati santri itu.81 

 

Ekspresi yang ditunjukkan santri, tentu merupakan efek dari 

terjalinnya komunikasi fisik dan komunikasi batin yang ditanamkan 

 
81 Wawancara dengan Ning Nadhifah Keluarga Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar pada 

Senin, 31 Mei 2021, Jam 08. 00 Wib. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Ust. 

Muhammad Kholil Gozali 
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oleh kiai, penerimaan yang diungkapkan santri sesungguhnya 

terbentuknya interaksi orang tua dan anak, dimana kiai tidak lagi hanya 

sebagai pemimpin tertinggi pesantren, namun ia telah berperan pula 

sebagai seorang ayah, bapak bagi para santri-santri, bahwa kemarahan 

seorang bapak bukan kebencian namun adalah kecintaan, ketulusan 

untuk memperbaiki perilaku (tengkah) sang anak.  

Model komunikasi unik kiai yakni ketika menyangsi santri Kiai 

Nawawi lakukan dengan sangat rapi dengan memperhatikan psikologi 

santri, sehingga dalam prosesnya santri yang disangsi hanya diketahui 

oleh kiai dan santrinya hal ini dilakukan untuk beberapa pelanggaran 

khusus, model ini tentu memberikan rasa aman kepada santri yang 

melanggar, dan dia dapat binaan secara khusus sebagai bentuk 

perhatian langsung kiai.   

Efek positifnya adalah pengembangan budaya religius 

mateppak tengkah santri akan efektif terbentuk oleh karena 

penerimaan santri atas didikan dan pebiasaan-pembiasaan yang 

dilakukan selama di pesantren. pemberian sangsi merupakan saluran 

komunikasi agar santri dapat mentaati aturan-aturan terlulis yang di 

tetapkan oleh Pesantren al-Azhar.   

Dalam keterangan lain Ust. Hafid sebagai sekretaris pesantren 

menyampaikan bahwa:  

Di sini kadang tak formal, tak formal harus gini-gini rapat 

ada rapat ini, tidak!, di sini ada rapat rutin memang satu bulan satu 

kali dengan keluarga dan itu tidak fokus dengan satu masalah, bisa 

di florkan pada saat itu apa yang menjadi kendala dalam urusan 
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kepesantrenan mau tengkah santri, kebersihan kek, mau kesantrian 

kek, mau kependidikan kek monggo, Kalau  rapat di sini kadang 

tak formal, ya kadang-kadang ketika ketemu saterasan e anu-anu 

sudah deddhi ghenikan pon (sudah jadi itu dah¸ red), ya 

alhamdulillah sampai saat ini masih terjaga dengan baik,  ada 

kegiatan apapun tidak kadang tidak usah bertemu secara langsung 

bisa pakek grup WA, " niko beremma?" (ini bagaimana ?, red) itu 

sudah jadi di WA dah, ya kan sudah satu keluarga ya, ya tapi kan 

juga melihat kondisi dek kita kan santri cuma tiga ratus.82  

 

Kesadaran akan perkembangan media teknologi menjadi 

saluran berharga dalam menjalankan pengembangan budaya religius 

mateppak tengkah di Pesantren al-Azhar, penggunaan medsos sebagai 

sarana berkomunikasi efektif, etis, dan juga menunjang produktifitas 

dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas kepesantrenan, serta 

dengan komunikasi media sosial tersebut kiai memahami terciptanya 

fleksibelitas sebagai saluran menyampaikan informasi-informasi. 

Komunikasi dengan WA sebagai saluruan berkirim informasi secara 

instan dan memungkinkan kiai untuk bertukar pesan baik jenis, video, 

foto, pesan suara yang bisa dijadikan bahan diskusi dalam menentukan 

solusi di pesantren. 

Penggunaan media sosial, digunakan untuk mengkoordinasikan 

dan mengkomunikasikan berbagai kegiatan utamanya pengembangan 

budaya religius mateppak tengkah dan hal-hal yan lainnya. Sementara 

untuk yang bersifat serius maka dirapatkan  pada tingkat majlis 

keluarga untuk merespon berbagai perkembangan atau permasalahan 

serius, karena keputusannya diambil secara kolektif oleh majlis 

 
82 Wawancara dengan Ust. Muhammad Havid, M. Pd.I. Sekretaris PP. Salafiyah Syafi’iyah al-

Azhar Mojosari Asembagus, Selasa, 11 Mei 2021, 22.45 Wib. 
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keluarga dengan tanggung jawab bersama-sama. hal yang sama 

disampaikan Liham Syah:  

Online-online-nan sekarang. Termasuk ada pengajian apa, 

halal bi halal dan semacamnya, pokoknya sudah serba online 

sekarang. Intinya seperti Sukorejo itu sudah. Di sini kan tidak mau 

lepas dari Sukorejo kan. Dan KH. Nawawi dulu, ketika masih 

belum berkeluarga dengan putri pengasuh, ia mengajar setiap hari 

Jum’at, sedangkan yang diajarkan kepada santri itu kitab Fathul 

Mu’in dan Fathul Qorib. Maklum dulu masih kurus, sering bertapa, 

kalau sekarang sudah berbeda, dan sekarang sudah senang.83 

 

Keberadaan media sosial sangat mendukung terselenggaranya 

proses komunikasi sebagai saluruan yang sangat efektif, apalagi sudah 

setahun lebih pandemi, kiai menjadikan media sosial sebagai sarana 

melanjutkan proses pembelajaran di lingkungan pesantren, hal ini 

dilakukan sebagai upaya mendukung dari kebijakan pemerintah 

tentang pencegahan covid 19.   

Kesadaran pentingnya pemahaman kiai dalam pengembangan 

teknologi informasi menjadi sebuah keharusan untuk menunjang 

proses pendidikan dan kelembagaan di Pesantren al-Azhar, dalam 

pengembangannya Pesantren al-Azhar juga dibantu oleh Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo.  

c. Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus 

Sistem dibentuk untuk menata dan mengatur proses interaksi 

pimpinan dan bawahan dalam menjalankan berbagai nilai yang 

 
83 Wawancara dengan Liham Syah, M. Pd. Wakasek. Humas MI. PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar pada Senin, 31 Mei 2021, Jam 10.00 Wib. 
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dikembangkan untuk menjadi karakter utama pesantren. di fokus 

penelitian ketiga ini hendak memamaparkan berbagai data yang 

menjelasakan bagaimana kiai dalam mengejewantahkan nilai budaya 

religius dalam kehidupan pesantren, sehingga upaya-upaya kiai dalam 

proses pembinaannya terhadap bawahan dan warga pesantren dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan.  

Pengembangan budaya religius sesungguhnya membudayakan 

nilai-nilai agama yang menjadi ciri khas santri melalu pendampingan 

selama menjadi warga pesantren dan bahkan tetap terinternalisasi 

ketika sudah selesai studinya di pesantren. Di Pesantren al-Azhar 

pengembangan budaya religius diantaranya melalui menjalankan 

kebijakan pengasuh pesantren, riyadhah, aktifitas pendidikan yang 

dilakukan warga pesantren secara istiqomah dan konsisten yang 

kemudian menjadi budaya religius di lingkungan Pesantren al-Azhar. 

Salah satu titik yang menjadi upaya kiai adalah dengan 

mengembangkan budaya mateppak tengkah sebagai nilai utama 

budaya religius dengan menguatkan perilaku atau tatakrama santri 

melalui nilai agama sehingga terbentuk pribadi-pribadi dengan sikap 

yang baik (akhlaqul karimah) serta kedisiplinan diberbagai hal.  

Dari beberapa uraian yang telah disampaikan sebelumnya, 

sesungguhnya pendekatan-pendekatan yang menjadi modal strategi 

kiai dalam pengembangan budaya religius mateppak tengkah atas 

kuatnya nilai-nilai keislaman yang senantiasa diketengahkan kepada 
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santri.  Sehingga nilai inilah yang memperkuat dan menjadi pengangan 

santri dan bawahan dalam menjalankan budaya religius di pesantren.  

Kalau kegiatan riyadhah, wiridan tetap seperti yang 

dilakukan beliau almarhum, jadi setiap, setiap malam setiap jam 

tiga beliau karena ada bagiannya, bagian ubudiyah itu 

membangunkan santri jadi kalau setiap malam Selasa itu 

merupakan wiridan juga itu setiap malam Selasa malam Jum’at 

setiap malamnya seperti itu tetap, jadi dulu almarhum ya juga 

seperti itu ya kalau kegitan sore hari itukan biasa seperti di 

Sukorejo itu haddatan.84 

 

Kegiatan keagamaan itu sesungguhnya kebutuhan setiap santri 

untuk mencapai ketenangan jiwa, mental, hati dan pikirannya sehingga 

dalam menjalankan budaya religius mateppak tengkah benar-benar 

terinternalisasi dengan baik oleh karena sentuhan-sentuhan nilai-nilai 

dimaksud.  

Riyadhah merupakan aktifitas rutin pesantren selama 24 jam 

dengan berbagai kegiatan yang dikerjakan dari qiyamul lail sampai 

tengah malam kembali, karena inilah yang menjadi kekuatan utama 

pesantren dalam aspek pembinaan  ruhaniyah santri. Kiai Nawawi 

sangat menjaga  aktivitas ini sebagai nilai budaya religius unggulan di 

lingkungan pesantren yang tidak boleh hilang kemajuan dan 

modernitas institusi pendidikan. 

Untuk memaksimalkan terlaksananya pengembangan budaya 

religius strategi lain yang dilakukan Kiai Nawawi dengan berbagi 

tugas dan tanggung jawab bersama bagian ubudiyah agar aktifitas 

 
84 Wawancara dengan Muhammad Thoha Sebagai Pengurus PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

pada Senin, 31 Mei 2021, Jam 09. 00 Wib. 
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santri terutama di malam hari ada yang memperhatikan secara 

berkesinambungan.   

Dalam pengembangan kegiatan keagamaan di Pondok 

Pesantren al-Azhar banyak mengadopsi dari kegiatan keagamaan yang 

ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, 

termasuk dalam aspek penyelenggaraan sistem pendidikan dan 

kurikulum yang digunakan mengadopsi dari Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, ini menjadi nilai tersendiri 

mengingat terbangunnya ketersambungan sanad keilmuan dan sanad 

guru antara Pesantren al-Azhar dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo Situbondo.  

Jadi, seperti ini. Saya pernah teringat dengan dawuh 

Almaghfurlah KHR. As’ad Syamsul Arifin bahwa “Ketika dalam 

mengabdi (menjadi pemimpin) niatkan untuk memperluas 

perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kalau niat tersebut 

terlalu jauh, dalam artian ingin memperluas perjuangan Nabi. Ya, 

kita cukup niatkan untuk memperluas perjuangan KHR. As’ad 

Syamsul Arifin saja.85 

 

Dalam melaksanakan tugas kepesantren yang menjadi spirit 

Kiai Nawawi bahwa pesantren menjadi strategi Kiai Nawawi dalam 

berdakwah melalui penguatan perilaku santri (mateppak tengkah) yang 

itu semua didasarkan pada nilai-nilai agama yang salah satunya 

pengejewantahan dari nilai-nilai kitab ta’limul mutaallim yang Kiai 

Nawawi ajarkan kepada santri.  

 
85 Wawancara dengan Dr. KH. Nawawi Thabrani Sebagai Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar pada Selasa, 11 Mei 2021, Jam 20. 00 Wib. 
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Kekuatan dalam pengembangan Pesantren al-Azhar sebagai 

bentuk khidmah dan wasilah memperluas ajaran Islam Ahlussunah wal 

Jama’ah yang merupakan risalah Nabi Muhammad Saw. Semangat ini 

menjadi tumpuan strategi Kiai Nawawi dalam mengembangkan 

budaya religius mateppak tengkah atas pesan motivasi yang 

disampaikan oleh KHR. As’ad Syamsul Arifin. Pesan-pesan sang guru 

menjadi pemicu dalam melakukan berbagai cara dan model 

tercapainya budaya religius.  

Kenyataan yang muncul, apa yang dilakukan ini merupakan 

upaya memperluas juga jaringan khidmah lil ummat melalui layanan 

pendidikan, sehingga disebutkan bahwa gerakan ini untuk memperluas 

gerakan dakwah yang dilakukan oleh KHR. As’ad Syamsul Arifin. 

Sehingga setidaknya pesantren-pesantren yang tersebar luas di daerah-

daerah yang dikembangkan oleh para alumni bermuara pada satu titik 

sebagai upaya ikut memperluas garis perjuangan dakwah KHR. As’ad 

Syamsul Arifin. 

Khidmah yang dilakukan Kiai Nawawi menjadi teladan bagi 

bawahan dan santri, dimana semangat Kiai Nawawi dalam 

mengembangkan budaya religius mateppak tengkah oleh karena 

semanga pengabdian Kiai Nawawi kepada agama dengan menjadikan 

perhatian dalam memperbaiki perilaku, sopan santun dan akhlaq santri 

sebagai wasilah dalam menjaga nilai-nilai agama dengan 

menginternalisasi nilai tersebut kepada santri.  
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Upaya-upaya lain yang dilakukan sebagai strategi dalam 

pengembangan budaya religius mateppak tengkah dengan 

dilakukannya proses sosialisasi oleh Kiai Nawawi kepada seluruh 

santri dan bawahannya:  

Jadi, khusus malam Sabtu itu memang pengajian tentang 

“Tengkaan”, meskipun tidak ada pembahasan dalam kitab, itu 

disampaikan oleh beliau di majelis malam Sabtu itu. Untuk 

tempatnya di depan Dalem (Kediaman KH. Nawawi) tepatnya di 

luar ruangan dengan posisi dipisah. Untuk santri putri di sebelah 

barat, sedangkan santri putra di sebelah timur. Malam tersebut 

sudah khusus untuk beliau. Kadang kala beliau tidak ada, maka 

pengasuh yang menggantikannya sendiri (Ibu nyai). Artinya, untuk 

malam Sabtu itu menjadi satu. Memang khusus pengajian 

“Tengka”.86  

 

Kiai Nawawi memiliki waktu khusus dan konstinyu menemani 

santri dalam menerangkan, membahas, berdiskusi langsung kepada 

santri tentang budaya mateppak tengkah yang menjadi perhatian 

selama ini. Kiai secara langsung melakukan proses transmisi dan 

transfer ilmu-ilmu mateppak tengkah yang didasarkan pada pedoman 

kitab-kitab kuning yang Kiai Nawawi baca, disamping juga Kiai 

Nawawi menerangkan berbagai hal tentang budaya Islam yang 

diharapkan dapat terinternalisasi dengan baik kepada diri setiap santri. 

Terkadang kiai juga menyampaikan langsung memperaktikkan 

perilaku yang baik, berpakaian yang rapi dan sopan, Kiai Nawawi 

berusaha melakukan pembinaan akhlak secara langsung dan sedini 

mungkin agar para santri memiliki kepribadian muslim yang mulia 

 
86 Wawancara dengan Ust. Muhammad Kholil Gozali, Pengurus Pesantren Bidang Ubudiyah PP. 

Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar Asembagus, Jum’at 28 Mei 2021.   
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sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Dan menjauhi 

perilaku yang tidak terpuji.  

Peran strategis Kiai Nawawi dalam pengembangan budaya 

religius  mateppak tengkah di Pesantren al-Azhar mendorong santri 

dan bawahannya dengan istiqomah dalam mengaplikasikan perilaku 

dengan baik, kiai mengembangkan perilaku santri  dengan nasehat-

nasehat dan keteladanan, memberikan hukuman yang mendidik 

termasuk juga etika bersosial baik dalam lingkup pesantren dan 

masyarakat luas.87  

Pertemuan mingguan ini berjalan efektif untuk selalu 

mengingatkan santri secara konsisten melaksanakan apa yang telah 

menjadi kebijakan pengasuh untuk dilaksanakan warga pesantren, 

sehingga dapat terpantau berbagai perkembangan perilaku santri 

utamanya dengan perkembangan budaya religius mateppak tengkah, 

jika kemudian  perkembangannya terjadi kemunduran.  

Upaya strategi berikutnya yang dilakukan Kiai Nawawi adalah 

dengan melakukan orientasi kepada santri yang baru khususnya, 

sebagaimana disampaikan ust. Muhammad Hafid.  

Sedari awal temen-temen santri yang masuk pertama kali 

ada pemantapan model seperti Sukorejo, tapi di sini dinamai 

dengan tabassam, ta'aruf bersama santri al-Azhar jadi semua 

program pesantren itu disampaikan dari awal utamanya juga 

tentang budaya mateppak tengkah, nah untuk santri baru ini, tahun 

kedua harus sudah di sini harus begini-begini, untuk tahun ketiga 

harus begini-begini, jadi santri baru untuk tahun pertama tidak 

 
87 Observasi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus Situbondo, 

Jum’at, 4 Juni 2021. Jam 18.30 Wib. 
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boleh belajar kitab kuning lebih tinggi, harus tengkah dan Qur'an 

lebih dulu, deddhi tak olle ajher ketab ghellu mun qur'anah tak 

mapan (jadi tidak boleh belajar kita dulu kalau Qur’annya masih 

belum bagus), makanya di godok, diniyanah bhei e kanjeh, 

(diniyahnya saja di sini) ada diniyah khusus Qur'an tidak ada 

pelajaran yang lain jadi satu tahun itu Qur'an.88 

 

Observasi santri sebagai pengenalan awal santri menjadi 

penentu kesuksesan pengembangan budaya religius mateppak tengkah 

di Pesantren al-Azhar, kegiatan tersebut menjadi penuntun santri dalam 

menentukan target-target yang harus dicapai selama proses pendidikan, 

termasuk di dalamnya mereka mengetahui tentang bagaimana yang 

harus dilakukan selama nyantri di Pesantren al-Azhar.  

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar menjadikan 

kegiatan tersebut dengan nama tabassam, ta'aruf dalam kegiatan ini 

berisi tentang pengenalan pesantren, yang meliputi sejarah awal 

berdirinya Pesantren al-Azhar, budaya pesantren, pengenalan pengurus 

pesantren dan antar santri, pengenalan dewan guru dan asatidz dan tata 

tertib yang berlaku di pondok pesantren.   

Disamping itu seluruh agenda kegiatan harian dan mingguan di 

Pesantren al-Azhar dikenalkan kepada seluruh santri shalawatan, 

kebersihan lingkungan, pengenalan visi-misi pesantren. Dalam 

pengenalan ini, santri juga dikenalkan untuk mencapai target-target 

yang harus mereka capai selama kurun waktu mereka menempuh 

pendidikan pesantren, terprogram dan memiliki target yang baik. 

 
88 Wawancara dengan Ust. Muhammad Havid, Sekretaris PP. Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar 

Mojosari Asembagus, Selasa, 11 Mei 2021, 22.45 Wib. 
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Apalagi Pesantren al-Azhar mengkhususkan kemampuan awal santri 

adalah pembinaan tengkah dan kemampuan membaca al-Qur’an santri 

yang baik dan benar menjadi program utama ditahun pertama santri 

mondok.  

Pengkhususan ini diharapakan agar perkembangan santri di 

awal berada di pesantren belajarnya bisa terpantau dan terpandu, tidak 

ada yang terlewati aspek perkembangan sosial dan perkembangan 

akademiknya selama proses pengenalan diri.  

Untuk menunjang lembaga pendidikan pesantren terkendali 

dengan baik, maka dibutuhkan pula kesamaan persepsi diatara seluruh 

warga pesantren, terutama pengurus pesantren, dewan guru, sebagai 

bagian dari strategi yang dilakukan oleh Kiai Nawawi dalam 

mengembangkan budaya religius mateppak tengkah, sebagaimana 

yang disampaikan oleh Ning Nadhifah: 

Kiai Nawawi kalau untuk mencari guru, di sini   lebih 

mengutamakan alumni atau orang yang memang ikut dengan 

Sukorejo. Sebab, umumnya ketika lima tahunan (Pemilu Raya). 

Apalagi kalau ada politik, males mau ada pertikaian. Akhirnya ada 

penyeleksian ketika ada pendaftaran mau jadi tenaga pengajar itu. 

Jadi sudah ditentukan di sana.89 

 

Pengasuh meyakini bahwa perencanaan rekrutmen guru harus 

menjadi perhatian yang baik untuk menjaga stabilitas organisasi dan 

komunikasi di lingkungan Pesantren al-Azhar agar terbentuk persepsi 

yang sama dalam menjalankan tugas khususnya pengembangan budaya 

 
89 Wawancara dengan Ning Nadhifah Keluarga Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar pada 

Senin, 31 Mei 2021, Jam 08. 00 Wib.    
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religius mateppak tengkah.  Pentingnya penyamaan persepsi di sini 

akan berimplikasi pada keberhasilan program yang dicanangkan 

pesantren, karena jika tenaga pendidik dan kependidikan dengan 

background berbeda akan memberikan dampak pada penerimaan 

informasi yang berbeda juga dan akan menjadi kendala dalam 

pengembangan budaya religius. 

Terutama pengasuh sangat menyadari ketika pada masa-masa 

pemilihan umum, dewan guru yang semestinya fokus di lembaga 

pendidikan justru yang terjadi sebaliknya. Kesadaran ini yang 

kemudian Kiai Nawawi iktiarkan melakukan seleksi baik tenaga 

pendidik maupun kependidikan diusahakan yang sama visinya untuk 

menunjang kondusifitas lingkungan Pondok Pesantren al-Azhar 

Mojosari Asembagus. Sebagaimana disampaikan oleh ust. Muhammad 

Thoha:  

Hal positifnya ini pak, ketika ada lembaga yang dipegang 

oleh majlis keluarga, jadi keluarga itu kan tahu bagaimana untuk 

kesejahteraan guru, beliau sudah tahu karena kan untuk 

pengembangan nanti pengembangan pendidikan sudah bisa sharing  

dalam keluarga itu kan pak, tapi kalau orang luar takutnya kalau 

orang luar, bukan seudzon tapi pak kalau orang luar bagaimana 

nanti apa hubungannya baik kepada pesantren, karena lembaga ini 

di bawah naungan pesantren ketika orang luar yang mejadi kepala 

madrasah yang mengelola jadi takut apakah ini nanti sejalan 

dengan pesantren atau tidak jadi kalau kalau keluarga yang 

mengelola jadi kan yang jelas antara pengasuh dengan keluarga 

kan sejalan.90 

 

Keterangan ini memberikan informasi tambahan tentang 

 
90 Wawancara dengan Muhammad Thoha Sebagai Pengurus PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

pada Senin, 31 Mei 2021, Jam 09. 00 Wib. 
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peranan penting masjlis keluarga dalam pembinaan dan pengembangan 

pendidikan pesantren melalui keterlibatannya dalam pengelolaan 

kelembagaan dan akan meperkuat pengembangan budaya religius 

mateppak tengkah bagi santri al-Azhar. Dan ini bagian dari strategi 

Kiai Nawawi untuk memperkuat seluruh warga pesantren dalam 

memberikan perhatian dan dampingan terhadap santri dan 

bawahannya.  

Penguatan masjlis keluarga dalam mengelola lembaga 

pesantren sesungguhnya merupakan ikhtiar untuk menjaga visi dalam 

menjamin mutu pesantren dalam memberikan layanan kepada santri 

termasuk aturan-aturan yang mengacu secara khusus dengan dasar 

pada kekhasan budaya-budaya  Pesantren al-Azhar, termasuk di 

dalamnya pada kekhasan budaya religius mateppak tengkah yang 

menjadi kekuatan pesantren.  

Strategi ini digunakan untuk memperkuat keterlibatan majlis 

keluarga dalam pengembangan pesantren dan pelaksanaan budaya 

religius pesantren, semisal juga dengan tugas lain dalam menetapkan 

kerangka dasar kurikulum dan pola pembelajaran di pesantren, 

merumuskan kitab-kitab yang dikaji dan diajarkan kepada santri, 

termasuk menentukan bacaan dzikir pelaksaan qiyamul lail, 

pembacaan shalawat dan lain sebagainya.  
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B. TEMUAN PENELITIAN 

Di bagian ini akan diuraikan tentang temuan-temuan penelitian yang 

terdiri dari temuan penelitian kasus individu dan temuan penelitian lintas 

kasus. Selanjutnya dari temuan individu tersebut menjadi temuan substantif. 

Karenanya temuan penelitian dari kajian mengenai konteks tertentu dari kasus 

I dan kasus II. Kemudian temuan lintas kasus diformulasikan menjadi temuan 

formal, yaitu temuan yang dikembangkan dan diperluas dari temuan substantif 

yang dihasilkan dari berbagai situasi dan latar yang sama dari Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah al-Azhar Mojosari Asembagus Situbondo. Temuan formal bersifat 

konseptual dan general serta mempunyai aplikasi yang umum. Adapun temuan 

tersebut dibawah ini:  

1. Temuan Penelitian Kasus Tunggal  

Pada pembahasan temuan penelitian kasus tunggal ini, akan 

diuraikan secara deskriptif temuan pada masing-masing kasus, yang 

kemudian pada temuan tersebut akan dibuat tabel untuk mempermudah 

memahami uraian yang dimaksud. Adapaun beberapa temuan tersebut 

sebagai berikut:  

a. Temuan Kasus I Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono 

Jember  

1) Otoritas dan Power Kiai Dalam Mengembangkan Budaya 

Religius di  Pondok Pesantren Nurul Qarnain  

Dalam mengelola Pondok Pesantren Nurul Qarnain tentu 
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sebagai pemimpin tertinggi Kiai Yazid Karimullah melakukan 

tindakan yang didasarkan atas pengetahuan yang Kiai Yazid 

memiliki. Dari berbagai proses tahapan pengumpulan data yang 

ada. Ada beberapa perilaku kepemimpinan yang Kiai Yazid 

tunjunkan sebagai bentuk otoritas dan power Kiai Yazid dalam 

mengelola pesantren utamanya dalam mengembangkan budaya 

religius.  yang diantara temuannya adalah sebagai berikut:  

a) Berbagi Tugas dan Peran Otoritas  

Kiai Yazid Karimullah dalam megelola pesantren Nurul 

Qarnain berbagi peran dan tugas dengan seluruh warga 

pesantren dari yang paling tinggi sampai tingkat yang secara 

fungsi sederhana, pembagian tugas dan peran ini disesuaikan 

dengan kualifikasi kemampuan yang menunjang tugas dan 

pekerjaan. Karenanya di pesantren telah terbentuk satu struktur 

organisasi kepengurusan  untuk mengelola dan melaksanakan 

tugas-tugas. Bidang Kepesantrenan, Bidang Pendidikan, 

Bidang Kemanan dan Ketertiban, bahkan bidang yang 

mengurusi pendidikan formal dari Paud sampai dengan 

perguruan tinggi, dan pendidikan non formal.  

Disamping itu kiai membangun hirarki organisasi atas 

tingkatan-tingkatan yang sudah ditentukan untuk 

menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. 

Semisal pengelolaan kelembagaan yang akuntabel, profesional 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 283 

dan berdedikasi.  

b) Pendelegasian Otoritas  

Dalam pendelegasian wewenang Kiai Yazid 

memberikannya kepada orang yang memiliki keahlian 

dibidangnya, dan yang unik pendegasian otoritas di bidang 

pendidikan salah satu yang menjadi aturan tidak tertulis yang 

diamanahi jika bukan alumni Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

minimal adalah alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo. Selanjutnya dalam bidang keilmuan Kiai Yazid juga 

memberikan beasiswa kepada santri untuk melanjutkan studi di 

dalam maupun di luar pesantren yang nantinya melaksanakan 

tugas di Pesantren Nurul Qarnain. Rekrutmen guru diharuskan 

seleksi dan diusulkan untuk mendapatkan persetujuan 

pengasuh. 

c) Wewenang Berbasis kearifan Lokal  

Hubungan Kiai Yazid dan santri dan bawahannya 

terbangun kekeluargaan ibarat orang tua dan anak, sehingga 

pembagian wewenang juga di dasarkan pada hubungan 

kultural, semisal pemberian tugas kepada santri untuk 

mengontrol lembaga pendidikan atau mengontrol pelaksanaan 

budaya religius yang Kiai Yazid tidak memperhatikan hirarki 

struktur yang ada.  
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d) Power Kiai 

Kekuasaan utama di pesantren Kiai Yazid sebagai pendiri 

dan pengasuh pertama yang membabat dan merancang bangun 

sistem Pondok Pesantren Nurul Qarnain, yang kemudian diikuti 

dengan Kiai Yazid adalah sosok yang memiliki pemahaman 

keagamaan yang baik, tegas dan semangat dalam perjuangan. 

Disamping itu kemapuan dalam riyadhah dan kuat untuk 

menjadi teladan dan mampu mengayomi bagi santri dan 

bawahannya, iklusif, humble dan open minded dengan mau 

bermusyawarah, memiliki integritas kepesantren yang sangat 

tinggi.  

Kekuatan power lainnya adalah, ketersambungan Kiai 

Yazid dengan guru-gurunya menjadi sumber inspirasi dalam 

menggerakkan Pesantren Nurul Qarnain.  

e) Landasan Power  

Kiai Yazid tumbuh dalam keluarga yang teguh dalam 

pendirian agama dan dari kelurga tokoh agama, disamping itu 

memiliki kekuatan keilmuan pendidikan berbasis pesantren  

yang sangat kental dengan nilai-nilai ke NU-annya. Dan salah 

satu landasan power Kiai Yazid adalah kesamaan visi keluarga 

di dalam membangun kemajuan lembaga pendidikan.  

Disamping itu dasar kekuatannya adalah Kiai Yazid adalah 

pemimpin kultural yang diterima di masyarkat, oleh karena 
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kemampuannya dalam bersosialisasi dan menjadi rujukan 

masyarakakat untuk menyampaikan permasalahan dan maksud 

lainnya.  

f) Akar Power  

Kiai Yazid memiliki akar power yang luas, dari ruang 

masyarakat pedesaan dan perkotaan, dari pemimpin tokoh 

daerah sampai tokoh nasional. Disamping itu akar power Kiai 

Yazid adalah memiliki ketersambungan kultur dan struktur 

dengan Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. 

Disamping juga Kiai Yazid dianggap sebagai ulama’ yang 

memiliki kemampuan spiritualitas yang mumpuni.   

Disamping itu,  Kiai Yazid adalah pribadi yang istiqomah 

dalam mejalankan berbagai hal, pekerja keras, bijaksana dan 

berkarisma.  Dan yang menjadi akar Power Kiai Yazid jama’ah 

Jum’at Legi yang senantiasa sebagai power dalam kekuatan 

jejaring syaiat agama, termasuk di dalamnya alumni dan wali 

santri.  

g) Sarana Kontrol Power  

Dalam menjalankan kepermimpinannya Kiai Yazid 

Karimullah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

pengurus pesantren termasuk pimpinan lembaga pendidikan 

untuk mengelola dan memformulasi kegiatan secara mandiri 

sesuai dengan kreatifitas masing-masing. Termasuk di dalam 
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pengelolaan keuangan pengasuh memberikan hak penuh 

kepada lembaga.  

Namun demikain Kiai Yazid juga menyiapkan sarana 

kontrol untuk memonitoring setiap perkembangan kegiatan 

ataupun realiasasi keuangan lembaga-lembaga yang ada, yang 

hal itu diujudkan dengan pelaporan secara hirarkis kepada 

struktur pesantren yang ada serta laporan tri wulan, termasuk di 

dalamnya kiai memiliki tim kontrol independen untuk 

memastikan segala sesuatunya berjalan dengan normal sesuai 

aturan-aturan yang ada di pesantren. disamping juga kontrol 

kepada santri dilakukan secara berkala dalam pertemuan rapat 

umum dengan santri.  

Tabel 4.1 

Matriks Data Temuan Penelitian 

Otoritas dan Power Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius  

di  Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember  

 

Otoritas  Power 

Berbagi Tugas dan Peran Otoritas  

pembagian tugas dan peran,  berdasarkan  

kualifikasi kemampuan, struktur organisasi 

kepengurusan ,  Bidang Kepesantrenan, 

Bidang Pendidikan, Bidang Kemanan dan 

Ketertiban, bidang yang mengurusi 

pendidikan formal dari Paud sampai 

dengan perguruan tinggi, dan pendidikan 

non formal.  

 Power Kiai 

Kekuasaan utama pendiri dan pengasuh 

pertama, merancang bangun sistem Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain sosok yang memiliki 

pemahaman keagamaan yang baik, tegas dan 

semangat dalam perjuangan. kemapuan dalam 

riyadhah dan kuat untuk menjadi teladan dan 

mampu mengayomi, iklusif, humble dan open 

minded, integritas kepesantren yang sangat 

tinggi.  

ketersambungan beliau dengan guru-gurunya.  

Pendelegasian Otoritas  

Dalam pendelegasian otoritas diberikan 

kepada orang yang memiliki keahlian di 

bidangnya.  

Berlatar alumni Pondok Pesantren Nurul 

 Landasan Power  

tumbuh dalam keluarga yang teguh dalam 

pendirian agama dan dari kelurga tokoh 

agama, keilmuan pendidikan berbasis 

pesantren  yang sangat kental dengan nilai-
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Qarnain atau alumni Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Rekrutmen 

guru diharuskan seleksi dan diusulkan 

untuk mendapatkan persetujuan pengasuh. 

nilai ke NU-annya. kesamaan visi keluarga di 

dalam membangun kemajuan lembaga 

pendidikan. pemimpin kultural  

Otoritas Berbasis kearifan Lokal  

Selain struktural otoritas kiai dibangun atas 

kearifan lokal dengan memperhatikan 

kultur, Hubungan kiai dan bawahannya 

terbangun keluargaan ibarat orang tua dan 

anak, sehingga pembagian wewenang juga 

di dasarkan pada hubungan kultural, 

semisal pemberian tugas kepada santri 

untuk mengontrol lembaga pendidikan atau 

mengontrol pelaksanaan budaya religius 

yang beliau tidak dilakukan atas hirarki 

struktur yang ada.  

 Akar Power  

akar power yang luas, dikenal masyarakat 

pedesaan dan perkotaan, pemimpin tokoh 

daerah sampai tokoh nasional. akar power 

beliau kultur dan struktur dengan Ikatan Santri 

Alumni Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. ulama’ 

yang memiliki kemampuan spiritualitas yang 

mumpuni.   

pribadi yang istiqomah, pekerja keras, 

bijaksana dan berkarisma.  kekuatan jejaring 

syaiar agama, alumni dan wali santri 

Sarana Kontrol Power  

Memberikan kesempatan seluas-luasnya 

mengelola dan memformulasi kegiatan, 

termasuk di dalam pengelolaan keuangan.  

sarana kontrol: pelaporan secara hirarkis, 

laporan tri wulan, tim kontrol independen,  

 

Kesimpulan: Otoritas dilakukan dengan: pembagian tugas dan peran berdasar kamampuan, 

struktu organisasi dll. Pendelegasian Otoritas diberikan kepada yang memilii keahlian,  

otoritas berbasis kearifan lokal: Hubungan kiai dan bawahannya terbangun keluargaan ibarat 

orang tua dan anak, pemberian tugas kepada santri untuk mengontrol lembaga pendidikan. 

Power: pendiri dan pengasuh pertama, tegas dan semangat dalam perjuangan, iklusif, humble 

dan open minded. 

 

2) Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius Di 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain  

Dalam menjelankan kepemimpinannya Kiai Yazid 

Karimullah membangun pola-pola komunikasi baik secara 

struktural maupun kultural, Kiai Yazid sebagai pemimpin 

pesantren yang selalu mengirimkan pesan (sender) dan yang 

menyampaikan pesan (message) dengan media tertentu 

disampaikan kepada bawahan yang menerima pesan (receirver) 

yang kemudian terjadi feedback, diantara komunikasi yang 
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dibangun adalah:  

a) Kiai Sebagai Sumber Informasi  

Kiai sebagai sumber informasi didasarkan atas pengetahuan 

keagamaan yang baik yang Kiai Yazid Karimullah perkuat 

dengan sumber rujukan literur kitab kuning untuk memperkuat 

gagasan-gagasannya, sumber informasi yang lahir dari 

pengetahuan agama tersebut memiliki kekuatan tersendiri 

kepada santri, baik pemahaman maupun penerimaan dari 

informasi yang diberikan. Selanjutnya menggunakan kalam-

kalam hikmah sebagai motivasi, value dalam perspektif  

kesadaran agama, dan komunikasi berbasis riyadhoh yang 

menekankan pada komunikasi batin, sehingga ada 

ketersambungan nilai berbasis spiritual.  

b) Message Content/ Informasi  

Dalam proses komunikasi yang dibangun adalah 

penyamapaian nilai-nilai budaya religius yang diperkuat 

dengan term-term agama untuk membangun konstruksi budaya 

yang kemudian di khususkan pada budaya religius aspek 

kebersihan, spirit-spirit agama yang menjelaskan tetang 

kebersihan, persuasif, motivasi-motivasi dari nilai-nilai agama, 

kalam hikmah yang dibangun atas keteladan-keteladanan 

keagamaan.  
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c) Media/Saluran yang Digunakan 

Dalam berkomunikasi Kiai Yazid tentu membutuhkan 

saluran atau media untuk mempermudah menyampaikan pesan 

kepada santri dan bawahannya, karenanya untuk  

menyampaikan informasi tersebut jenis komunikasinya verbal 

dan non verbal. Verbal diantaranya dengan berkomunikasi 

langsung, baik formal maupun non formal, seperti melalui 

rapat, pengajian, peringatan hari besar Islam, Maulid Nabi, 

Isra’ Mi’raj, Nuzulul Qur’an, tahun baru Islam, pertemuan wali 

santri dan reuni alumni. Untuk non verbal melalui keteladanan 

simbolis yang ditunjukkan oleh kiai dalam perilaku keseharian 

Kiai Yazid Karimullah, surat-surat edaran dan pamflet, 

termasuk di dalamnya media sosial dan web pesantren.  

Disamping itu media saluran komunikasi Kiai Yazid 

Karimullah sense of humor dan selanjutnya yang menjadi 

kultur pesantren komunikasi kiai identik dengan dhebu dalam 

kalangan pesantren dhebu memiliki konotasi dimana setiap apa 

yang disampaikan kiai adalah sesuatu yang penting 

diperhatikan, dan didengerkan secara seksama.  

d) Santri dan Bawahan Sebagai Penerima Pesan  

Dalam proses komunikasi tentu memiliki implikasi 

terhadap komunikasi yang dibangun, pola komunikasi 

dibangun dengan top down dan bottom up yang memiliki 
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implikasi penerima pesan berperan aktif dalam proses 

komunikasi, komunikasi feedback yang saling merespon 

diantara dua pihak, hal ini menandakan pesan diterima dengan 

baik oleh penerima pesan. Sense of humor kiai menjadikan 

penerima pesan lebih fres, santai, mengurangi rasa stres 

sehingga pesan lebih cepat terinternalisasi. Dalam komunikasi 

kiai hendak mengajarkan etika moral dan kecakapan-kecakapan 

dalam berkomunikasi.  
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Tabel 4.2 

Matriks Data Temuan Penelitian 

Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius  

di  Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember 

 

Komunikasi  

Kiai sebagai Sumber Informasi  

sumber informasi didasarkan atas 

pengetahuan keagamaan, sumber rujukan 

literur kitab kuning untuk memperkuat 

gagasan-gagasannya, kalam-kalam 

hikmah sebagai motivasi, value dalam 

prespektif  kesadaran agama, dan 

komunikasi berbasis riyadhoh spiritual. 

 Message Content/ Informasi  

Informasi yang dibangun Nilai-nilai budaya 

religius yang diperkuat dengan term-term 

agama, mengkonstruksi dan mengembangkan 

budaya budaya religius yang dikhususkan 

budaya kebersihan atas spirit-spirit agama 

yang menjelaskan tetang kebersihan, 

motivasi-motivasi dari nilai-nilai agama, 

kalam hikmah yang dibangun atas keteladan-

keteladanan keagamaan.  

Media/Saluran yang digunakan 

saluran atau media untuk mempermudah 

menyampaikan komunikasi verbal dan 

non verbal: verbal diantaranya dengan 

berkomunikasi langsung,  seperti melalui 

rapat, pengajian, peringatan hari besar 

Islam, Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Nuzulul 

Qur’an, Tahun Baru Islam, pertemuan 

wali santri dan reuni alumni. non verbal 

melalui: keteladanan simbolis yang 

ditunjukkan oleh Kiai dalam perilaku 

keseharian, surat-surat edaran dan 

pamflet, termasuk di dalamnya media 

sosial dan web pesantren.  

saluran komunikasi lain sense of humor 

kiai,  Komunikasi berbasis kultur 

pesantren: dhebu dalam kalangan 

pesantren dhebu memiliki konotasi 

dimana setiap apa yang disampaikan Kiai 

adalah sesuatu yang penting diperhatikan, 

dan didengerkan secara seksama.  

 

 Santri sebagai penerima pesan  

pola komunikasi dibangun dengan top down 

dan bottom up yang memiliki implikasi 

penerima pesan berperan aktif dalam proses 

komunikasi,  

komunikasi feedback yang saling merespon 

diantara dua pihak, hal ini menandakan pesan 

diterima dengan baik oleh penerima pesan.  

Sense of humor kiai menjadikan penerima 

pesan lebih fress, santai, mengurangi rasa 

stres sehingga pesan lebih cepat 

terinternalisasi.  

komunikasi kiai hendak mengedukasi 

bawahan tentang etika moral dan kecakapan-

kecakapan dalam berkomunikasi.  

Kesimpulan:  

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Kiai 

lebih bersifat praktikal, komunikasi 

pendekatakan keagamaan, kalam hikmah dan 

motivasi, humble, humoris, dhebu.  
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3) Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain  

Dalam melaksanakan fungsi dan peran Kiai Yazid tentu 

membutuhkan strategi-strategi yang memungkinkan untuk 

dilakukan dalam menjalankan organisasi pesantren, setidaknya 

ikhtiar itu dapat disampaikan sebagai berikut:  

a) Perencanaan melalui Kebijakan  

Kiai Yazid menginisiasi, memandang dan mengatur kaitannya 

dengan budaya religius kebersihan lingkungan, yang menjadi 

pedoman pengurus untuk menetapkan aturan lanjutan, dan 

berbagi tanggung jawab dengan pengurus lainnya, kebijakan 

disusun atas data yang disampaikan oleh pengurus berdasarkan 

permasalahan yang muncul, menentukan reward dan 

punishment, menjaga sustainability untuk mendorong 

kebijakan berjalan sesuai dengan rencana, rencana kebijakan 

disusun diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.  

b) Penguatan Budaya Kebersihan sebagai Karakter Pesantren  

Untuk menunjang proses pengembangan budaya religius, 

Kiai Yazid menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai 

strategi optimalisasi ketercapaian target dalam proses 

pelaksanaanya, membangun kesadaran lingkungan atas nilai-

nilai agama yang memacu santri untuk melaksanakan berbagai 

kebijakan, serta wejangan hikmah-hikmah dan motivasi yang 
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membangkitkan semangat dalam berperilaku sadar lingkungan,  

memberikan pendampingan-pendampingan, edukasi tentang 

pentingnya menjaga kebersihan, konsisten menjalankan nilai-

nilai keislaman menjadi cerminan konsistensi menjalankan 

perilaku sosial, membangun kinerja kontinyu/istiqomah,  

membangun semangat kerja sama, membangun komitmen, 

menjalankan perintah guru. 

c) Membangun Tanggug Jawab Bersama  

Langkah berikutnya yang menjadi perhatian Kiai Yazid adalah 

bangunan budaya religius pentingnya kebersihan Kiai Yazid 

Karimullah lakukan dengan membangun tanggung jawab 

bersama diantara warga pesantren, semuanya memberikan 

contoh perlikau akan pentingnya menjaga kebersihan 

lingkungan,  memantau dan mengontrol menjadi kesadaran 

kolektif, memberikan kesadaran bawahan bahwa kebersihan 

lingkungan menjadi cita-cita bersama yang semuanya berusaha 

untuk mewujudkannya, berbagi tanggung jawab melalui job 

discription bidang kebersihan lingkungan.  Kiai hadir sebagai 

mobilisator, data-data terpantau secara harian dan periodik, 

seluruh warga pesantren bergerak dan menjadi tanggung jawab 

bersama-sama. 
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d) Gerakan Kampanye Kebersihan Lingkungan  

Menjadikan budaya religius kebersihan lingkungan sebagai 

gerakan kampanye bersama, sehingga tenaga, pikiran 

memberikan perhatian di bidang tersebut, menjadi kesadaran 

bersama untuk hidup sehat dan bersih, dengan memaksimalkan 

media publikasi, pamflet dll, kiai mengontrol setiap hari atau 

meminta petugas yang mengevaluasi, dhukah jika lengah dalam 

kebersihan, menjadikan kegiatan-kegiatan kepesantrenan dan 

hari besar Islam untuk mensosilasisaikan gerakan tersebut. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 295 

 

Tabel 4.3 

Matriks Data Temuan Penelitian 

Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius  

di  Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember 

 

Strategi Kiai 

Perencanaan melalui Kebijakan  

Kiai Yazid menginisiasi, merancang dan 

mengatur, menjadi pedoman pengurus untuk 

menetapkan aturan lanjutan, dan berbagi 

tanggung jawab, kebijakan disusun atas 

data, menentukan reward dan punishment, 

menjaga sustainability, rencana kebijakan 

disusun diintegrasikan dengan nilai-nilai 

keislaman.  

 

 Penguatan Budaya Kebersihan sebagai 

Karakter Pesantren  

Membangun kesadaran lingkungan atas 

nilai-nilai agama, wejangan hikmah-

hikmah dan motivasi,   memberikan 

pendampingan-pendampingan, edukasi 

tentang kebersihan, konsisten 

menjalankan nilai-nilai keislaman, 

membangun semangat kerja sama, 

membangun komitmen, Menjalankan 

perintah guru. 

 

Membangun Tanggug Jawab Bersama  

Membangun tanggung jawab bersama 

diantara warga pesantren, memberikan 

teladan perlikau,  memantau dan mengontrol 

secara kolektif, kebersihan lingkungan 

sebagai cita-cita bersama, berbagi tanggung 

jawab melalui job discription bidang 

kebersihan lingkungan.  Kiai sebagai 

mobilisator, evaluasi berdasar data-data 

harian dan periodik, warga pesantren 

bergerak dan menjadi tanggung jawab 

bersama-sama. 

 Gerakan Kampanye Kebersihan 

Lingkungan  

Menjadikan budaya religius kebersihan 

lingkungan sebagai gerakan kampanye 

bersama, membangun kesadaran  hidup 

sehat dan bersih, media publikasi, 

pamflet dll, Kiai meminta petugas yang 

mengevaluasi, dhukah jika lengah dalam 

kebersihan, menjadikan kegiatan-

kegiatan kepesantrenan dan hari besar 

Islam untuk mensosilasisaikan gerakan 

tersebut. 

Kesimpulan:  

Strategi yang dilakukan dengan 

perencanaan melalui kebijakan, aksi 

nyata dengan penguatan budaya 

kebersihan sebagai karakter pesantren, 

membangun tanggung jawab bersama, 

dan gerak kampanye bersih lingkungan, 

evaluasi dilakukan oleh kiai dan pengurus 

pesantren  
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b. Temuan Kasus I di  Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar 

1) Otoritas dan Power Kiai dalam Mengembangkan Budaya 

Religius di  Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

Pengelolaan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah al-

Azhar dibangun atas dasar kolektif kolegial yang dibangun diantara 

keluarga, hal ini memudahkan Kiai  Nawawi dalam menggerakkan 

pesantren karena semuanya memiliki kesadaran yang sama dalam 

merawat, menjaga dan mengembangkan budaya religius mateppak 

tengkah yang menjadi seamangat Kiai Nawawi, namun demikian 

Kiai Nawawi sebagai pengasuh memiliki otoritas dan power yang 

Kiai Nawawi lakukan sebagaimana temuan penelitian yang antara 

lain:  

a) Berbagi Tugas dan Peran Otoritas  

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar dalam 

tugas dan pesannya dilakukan secara kolektif kolegial bersama 

dengan masjlis keluarga, keluarga secara keseluruhan perperan 

dalam pengelolaan pesantren maupun dilembaga pendidikan, 

disamping itu tugas dan peran terdistribusi dalam organisasi 

formal yang dibantu oleh pengurus pesantren yang sudah ada, 

baik pendidikan, keamanan, ubudiyah dll. Tugas-tugas 

dilaksanakan atas hasil musyawarah terbuka dan kebijakan 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 297 

yang telah dibuat didistribusikan untuk dilaksanakan secara 

bersama, dengan prinsip kekeluargaan, selanjutnya pembagian 

tugas dan peran juga memperhatikan asas akomodatif atas 

inisiasi yang dibangun bawahan.  

b) Pendelegasian Otoritas  

Otoritas diberikan kepada mereka yang memiliki keahlian 

atau pengalaman dalam menjalankan wewenang yang 

diberikan, semisal dibidang pendidikan maka diberikan kepada 

yang memiliki kualifikasi baik akademik maupun kualifikasi 

lainnya baik itu keluarga maupun lainnya, di bidang ubudiyah 

didelegasikan kepada yang memang memiliki kepedulian yang 

lebih di bidang aktivitas keagamaan.  

Termasuk juga hal-hal teknis kiai memberikan kepercayaan 

kepada santri untuk menjalakan sesuai dengan aturan yang ada, 

semisal santri senior diberikan wewenang untuk mendampingi 

santri yang yunior, dan pembagian jadwal ubudiyah dan 

seterusnya. Sementara dalam rekrutmen guru diberikan 

keleluasaan kepada lembaga untuk mengatur sendiri walaupun 

tetap memperhatikan norma-norma aturan kepesantrenan.  

c) Wewenang Berbasis Kearifan Lokal  

Dalam menjalakan wewenang Kiai Nawawi membangun 

kultur hubungan orang tua–anak, dimana Kiai Nawawi menjadi 

orang yang dituakan yang selalu menjadi teladan bagi warga di 
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pesantren sehingga Kiai Nawawi hadir langsung dalam 

menjalankan wewenang, atau berbagi dengan pengurus yang 

ada dengan pola hubungan kekeluargaan yang terbangun 

dengan baik di lingkungan pesantren.  

d) Power Kiai 

Kiai Nawawi adalah merupakan menantu di Pesantren al-

Azhar, karenanya sebagai pemimpin pesantren power Kiai 

Nawawi dalam menjalankan pesantren adalah kolektif kolegial, 

dimana hal-hal yang prinsip yang berkaitan dengan pesantren 

dibahas dengan bersama-sama dalam majlis keluarga,  

memiliki keluasan dalam kompetensi pengetahuan agama baik 

dalam kemampuan teks dan kontekstualisasinya, dan dituakan 

atas dasar senioritas ilmu dan usia, memiliki sanad keilmuan 

yang baik dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo sebagai mana harapan pendiri Pesantren al-Azhar, 

memiliki spiritualitas yang baik dan mampu menjadi teladan 

bagi bawahannya, dapat menerima gagasan-gasan dari 

bawahan.  

Disamping humble dan cakap dalam berinteraksi, menjadi 

simbol utama di pesantren, memiliki jiwa ke 

bapaan/mengayomi, dan selalu sabar di dalam menghadapi 

berbagai hal. 
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e) Landasan Power  

Kiai Nawawi adalah kiai akademisi yang dilandasi 

kekuatan keilmuan pesantren dan pengetahuan akademik 

formal yang terintegrasi dengan baik,  landasan power Kiai 

Nawawi mendapatkan legitimasi dari pendidiri pesantren 

berupa isyarat simbolik sebagai penerus pesantren, dan 

dukungan legitimasi keluarga.  

Dalam prosesnya Kiai Nawawi dikader langsung oleh 

pendiri Pesantren al-Azhar dalam melanjutkan kepemimpinan 

pondok pesantren.  Memiliki kemampuan bersosialisasi dengan 

baik, karena dalam aktivitas lainnya beliau adalah muballigh 

yang terus berinteraksi bersama masyarakat dan diterima 

dengan baik oleh masyarakat.  

f) Akar Power  

Power Kiai Nawawi berakar dari jejaring yang luas, tidak 

hanya tingkat kabupaten saja, sebagai kiai akademisi jejaring 

keilmuan Kiai Nawawi sampai tingkat internasional oleh 

karena interaksi dalam pertemuan ilmiah dengan tokoh dalam 

negeri maupun luar negeri, disamping itu Kiai Nawawi 

merupakan pengurus PW. MUI  Jawa Timur, Syuriah PCNU 

Situbondo, Ketua Baznas Kabupaten Situbondo, dan Kiai 

Nawawi juga bagian dari Ikatan Alumni Santri Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo.   
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Selain pribadi yang bijaksana dan berwibawa Kiai Nawawi 

juga memiliki akar power yang kuat di tengah-tengah 

masyarakat oleh karena kemampuan interaksi yang baik, 

disamping itu juga alumni, wali santri dan simpatisan.  

g) Sarana Kontrol Power  

Kiai Nawawi hampir setiap hari turun langsung ke asrama-

asrama santri dan lembaga pendidikan, dan hal ini menjadi 

sarana Kiai Nawawi dalam melakukan proses monitoring dan 

kontrol terhadap lingkungan pesantren.  

Sarana kontrol lainnya menggunakan media sosial 

whatsapp untuk memudahkan memantau perkembangan, 

sehingga dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Sarana lain 

adalah dengan mengedepankan musyawarah dan pelaporan-

pelaporan kegiatan yang disampaikan oleh bawahan baik 

periodik terstruktur maupun tidak.  

 

Tabel 4.4 

Matriks Data Temuan Penelitian 

Otoritas dan Power Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius  

di  Pondok Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus 

  

Otoritas  Power 

Berbagi Tugas dan Peran Otoritas  

tugas dan perannya dilakukan secara 

kolegtif kolegial bersama dengan masjlis 

keluarga, peran serta keluarga, terdistribusi 

dalam organisasi formal, pendidikan, 

keamanan, ubudiyah.  Tugas-tugas 

dimusyawarahkan, kebijakan dilaksanakan 

bersama, prinsip kekeluargaan, pembagian 

tugas asas akomodatif atas inisiasi yang 

 Power Kiai 

Power kepemimpinan kolektif kolegial,   

pengetahuan agama, di tuakan atas dasar 

senioritas ilmu dan usia, memiliki sanad 

keilmuan yang baik dengan Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, 

spiritualitas yang baik, teladan bagi 

bawahannya, dapat menerima gagasan-

gasan dari bawahan. humble dan cakap 
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dibangun bawahan.  dalam berinteraksi, simbol utama di 

pesantren, kebapaan/mengayomi, sabar. 

Pendelegasian Otoritas  

Diberikan yang memiliki keahlian atau 

pengalaman, semisal dibidang pendidikan 

maka memiliki kualifikasi akademik,  di 

bidang ubudiyah didelegasikan kepada yang 

memang memiliki kepedulian yang lebih 

dibidang aktivitas keagamaan.  

Melibatkan santri senior untuk mendampingi 

santri yang junior.  

Untuk rekrutmen guru dicukupkan pada 

persetujuan setiap satuan lembaga 

pendidikan 

 Landasan Power  

Kiai akademisi, keilmuan pesantren dan 

pengetahuan akademik formal,  

mendapatkan legitimasi dari pendidiri 

pesantren berupa isyarat simbolik sebagai 

penerus pesantren, dukungan legitimasi 

keluarga.  

beliau dikader langsung oleh pendiri 

Pesantren al-Azhar, memiliki kemampuan 

bersosialisasi dengan baik, Tokoh agama, 

muballigh yang memiliki jamaah banyak 

Otoritas Berbasis kearifan Lokal  

Kultur hubungan orang tua-anak, selalu 

menjadi teladan bagi warga pesantren, 

langsung dalam menjalankan wewenang, 

atau berbagi dengan pengurus yang ada 

dengan pola hubungan kekeluargaan yang 

terbangun dengan baik di lingkungan 

pesantren.  

 Akar Power  

Berakar dari jejaring yang luas, tidak 

hanya tingkat kabupaten saja, sebagai kiai 

akademisi jejaring keilmuan tingkat 

internasional, pengurus PW. MUI  Jawa 

Timur, Syuriah PCNU Situbondo, Ketua 

Baznas Kabupaten Situbondo, dan Kiai 

Nawawi juga bagian dari Ikatan Alumni 

Santri Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo.  

bijaksana dan berwibawa, kemampuan 

interaksi yang baik, disamping itu juga 

alumni, wali santri dan simpatisan.  

 

Kesimpulan: Otoritas: tugas dan perannya 

dilakukan secara kolegtif kolegial bersama 

dengan masjlis keluarga,  dan terdistribusi 

dalam organisasi formal pengurus pesantren, 

pendidikan, keamanan, ubudiyah.  Power: 

menantu di Pesantren al-Azhar, 

kepemimpinan dijalankan dengan kolektif 

kolegial,   keluasan pengetahuan agama, 

senioritas ilmu dan usia, sanad keilmuan 

dengan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo, spiritualitas yang baik, 

teladan, dapat menerima humble dan cakap 

dalam berinteraksi, simbol utama di 

pesantren, kebapaan/mengayomi, sabar. 

Sarana Kontrol Power  

setiap hari turun langsung ke asrama-

asrama santri dan lembaga pendidikan 

menjadi sarana beliau dalam melakukan 

proses monitoring dan kontrol,  

menggunakan media sosial whatsapp 

untuk memudahkan memantau 

perkembangan, musyawarah dan 

pelaporan-pelaporan kegiatan yang 

disampaikan oleh bawahan baik periodik 

terstruktur maupun tidak 
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2) Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di 

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar 

Kekuatan organisasi itu salah satunya dibangun atas 

kuatnya pola komunikasi yang dibangun diantara unsur-unsur yang 

ada, karena dengan komunikasi pemimpin akan efektif dalam 

menggerakkan seluruh potensi yang ada, sehingga proses 

komunikasi benar-benar berjalan aktif diantara pimpinan dan 

bawahan. Dari paparan data tentang komunikasi Kiai Nawawi, 

maka temuan penelitian adalah sebagai berikut:  

a) Kiai sebagai Sumber Informasi  

Sumber informasi yang dimiliki kiai dikuatkan atas 

pengetahuan agama dan pengetahuan akademik, yang diperkuat 

dengan kemampuan literatur kitab kuning, sumber informasi 

lain didasarkan atas nilai-nilai,  hikmah, keteladanan motivasi, 

komunikasi menekankan spiritual dzikir, sholatawatan dan 

hizib. Didasarkan atas komunikasi orang tua anak, dan 

komunikasi psikologi yang dilakukan kiai, disampin itu sumber 

informasi media sosial, humoris, aturan-atuan pesantren  

termasuk sumber informasi dalam menyampaikan pesan 

kepada santri. Sumber lain didasarkan pada komunikasi 

kolektif di dalam majlis keluarga. 

b) Message Content/Informasi 

Sementara informasi yang disampaikan berkaitan dengan 
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pengembangan budaya religius mateppak tengkah  yang 

berbasis pada pengetahuan sumber-sumber keislaman yang 

juga masuk di dalamnya, hikmah-hikmah keteladanan, motivasi 

dan spirit-spirit agama yang menjadi sumber utama dalam 

proses pengembangan budaya religius mateppak tengkah.  

c) Media/Saluran Informasi  

Dari proses komunikasi yang dilakukan Kiai Nawawi 

diperlukan seperangkat media/saluran informasi untuk 

menyampaikan berbagai pesan informasi baik kepada santri 

maupun bawahannya. Berkomunikasi langsung dengan 

komunikasi verbal dilakukan dengan rapat formal dan non 

formal, pengajian, hari besar Islam,  saluran kitab ta’lim dll,  

Komunikasi non verbal melalui simbol-simbol keteladanan 

perilaku santri, semisal gaya berpakaian, songkok itu 

memberikan pengaruh terhadap perubahan sikap santri, media 

aturan-aturan pesantren, berbasis media sosial whatsapp, kiai 

berada dikompleks pesantren, mudah ditemui,  

Saluran lain sebagai media komunikasi kiai adalah dengan 

menggunakan bahasa madura yang menjadi karakter daerah, 

disamping juga bahasa Indonesia dan kemampuan dalam 

komunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris.  

e) Santri dan Bawahan sebagai Penerima Pesan  

Komunikasi yang dibangun berbasis kekeluargaan dimana 
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kiai senantiasa memberikan waktu yang luas untuk selalu 

berkomunikasi dengan bawahannya dan mudah untuk ditemui, 

dalam berbagai komunikasi kiai sangat terbuka dan menerima 

berbagai usulan dari bawahannya sehingga terbangun 

kedekatan oleh karena kemampuannya dalam berkomunikasi 

semisal humoris dan terbuka apa adanya. Disamping variasi 

bahasa yang digunakan kiai berimplikasi pula pada penerimaan 

informasi yang diterima oleh bawahannya.  

 

Tabel 4.5 

Matriks Data Temuan Penelitian 

Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius  

di  Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus 

 

Komunikasi  

Kiai sebagai Sumber Informasi  

Sumber informasi kiai pengetahuan 

agama dan pengetahuan akademik, 

kemampuan literatur kitab kuning, 

sumber informasi lain didasarkan atas 

nilai-nilai,  hikmah, keteladanan 

motivasi, komunikasi menekankan 

spiritual dzikir, sholatawatan dan hizib. 

komunikasi orang tua anak, komunikasi 

psikologi, informasi media sosial, 

humoris, aturan-atuan pesantren, 

Sumber lain didasarkan pada 

komunikasi kolektif majlis keluarga. 

 Message Content/Informasi 

Sementara informasi yang disampaikan 

berkaitan dengan pengembangan budaya 

religius mateppak tengkah  yang berbasis pada 

pengetahuan sumber-sumber ke Islaman yang 

juga masuk di dalamnya, hikmah-hikmah 

keteladanan, motivasi dan spirit-spirit agama 

yang menjadi sumber utama dalam proses 

pengembangan budaya religius mateppak 

tengkah. 

Media/Saluran Informasi  

Media/saluran inromasi untuk 

menyampaikan berbagai pesan 

informasi Komunikasi verbal dilakukan 

dengan rapat formal dan non formal, 

pengajian, hari besar Islam,  saluran 

kitab ta’lim dll,  

komunikasi non verbal melalui simbol-

simbol keteladanan, semisal gaya 

 Santri sebagai penerima Pesan  

Komunikasi yang dibangun berbasis 

kekeluargaan, selalu berkomunikasi dengan 

bawahannya dan mudah untuk ditemui, 

komunikasi sangat terbuka dan menerima 

berbagai usulan, sehingga terbangun kedekatan 

emosional, berkomunikasi humoris dan terbuka 

apa adanya, dan profokatif. variasi bahasa yang 

digunakan  
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berpakaian, songkok, media aturan-

aturan pesantren, media sosial 

Whatsappp, kiai berada dikompleks 

pesantren, mudah ditemui, Saluran lain 

menggunakan bahasa Madura, 

disamping juga bahasa Indonesia, 

bahasa Arab, bahasa Inggris.  

Kesimpulan:  

Komunikasi dibungun bersifat praktikal,  

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Kiai 

lebih bersifat praktikal,  komunikasi dengan 

pendekatan agama dan pengetahuan akademik, 

humoris    

 

 

3) Stretegi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di 

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar 

Strategi itu penting sebagai upaya agar proses pengembangan 

budaya religius dapat terlaksana dengan baik dengan pendekatan-

pendekatan tertentu, karenanya dari data penelitian maka temuan 

strategi yang dilakukan oleh kiai antara lain: 

a) Perencanaan Melalui Kebijakan 

Kiai Nawawi membentuk sistem sebagai kebijakan yang 

ditetapkan untuk mengatur mekanisme yang ada di Pondok 

Pesantren al-Azhar utamanya pengembangan religius mateppak 

tengkah begitu juga dengan berbagi peran bersama dengan 

pengurus pesantren lainnya, menentukan persepsi visi yang 

sama tentang lembaga, keterlibatan majlis keluarga, 

mengadopsi sistem kelembagaan dari Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, menentukan pola koordinasi 

dan komunikasi dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. 

b) Penguatan Budaya Religius Sebagai Karakter Pesantren 

Selain dengan pendekatan peraturan dan kebijakan 
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pengembangan budaya religius juga dilakukan dengan 

pendekatan-pendekatan pembinaan aspek ruhaniyah santri 

melalui semangat nilai keislaman, riyadhoh, pembinaan moral 

dan mental, penguatan khidmah santri, motivasi, keteladanan, 

membangun kesadaran melalui perilaku istiqomah.  

c) Membangun Tanggung Jawab Bersama  

Dilakukan pendampingan-pendampingan agar santri 

bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya, dengan 

juga santri diajak bersama-sama membangun kesandaran dalam 

menjaga lingkungan pesantren dengan memperhatikan perilaku 

dan sikap diantara sesama santri.  Termasuk di dalamnya santri 

secara keseluruhan mendapatkan jadwal harian dari tingkat 

asrama atau daerah, sesuai dengan bidan-bidang masing-

masing yang ditetapkan, kiai membangun satu interaksi intens 

untuk dilakukan transmisi-transmisi formal dan non formal 

agar santri selalu diingatkan akan tugas-tugasnya dan kesadara 

saling menasehati diantara sesama santri.            

d) Gerakan Kampanye Mateppak Tengkah 

Hal ini dilakukan dengan cara, kiai hadir langsung dan 

menjadi simbol utama, karenanya gerakan yang dilakukan 

salah satunya pengenalan lingkungan pesantren kepada santri 

baru dengan orientasi, tabassam, ta’aruf agar santri kenal 

dengan lingkungan barunya, dengan observasi dan 
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mengenalkan target-target yang harus dicapai sebagai santri, 

santri lama menjadi model teladan bagi santri junior. 

Disamping juga dibantu dalam proses di dalam pendidikan 

formal dan non formal, kegiatan pengajian dan himbauan 

melalui surat dll.  

Tabel 4.6 

Matriks Data Temuan Penelitian 

Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius  

di  Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus 

 

Strategi Kiai 

Perencanaan melalui Kebijakan  

Kiai membentuk sistem sebagai 

kebijakan, mengatur mekanisme, 

berbagi peran bersama keluarga, 

pengurus pesantren, menentukan visi 

yang sama,  keterlibatan majlis 

keluarga, mengadopsi sistem 

kelembagaan dari Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, 

menentukan pola koordinasi dan 

komunikasi dalam menjalankan tugas-

tugas kelembagaan. 

 

 

 Penguatan Budaya Kebersihan sebagai 

Karakter Pesantren  

Pendekatan peraturan dan kebijakan, pembinaan 

aspek ruhaniyah, nilai keislaman, riyadhoh, 

pembinaan moral dan mental, penguatan 

khidmah santri, motivasi, keteladanan, 

membangun kesadaran melalui perilaku 

istiqomah.  

 

Membangun Tanggug Jawab 

Bersama  

Pendampingan-pendampingan, 

bersama-sama membangun 

kesandaran dalam menjaga lingkungan 

jadwal harian dari tingkat asrama atau 

daerah,  kiai membangun satu 

interaksi intens, diingatkan akan tugas-

tugasnya dan kesadaran saling 

menasehati diantara sesama santri. 

 Gerakan Kampanye Mateppak Tengkah 

Kiai hadir langsung dan menjadi simbol utama, 

orientasi, tabassam, ta’aruf, observasi dan 

mengenalkan target-target, yang harus dicapai 

sebagai santri, santri lama menjadi model 

teladan,melalui pendidikan formal dan 

nonformal, kegiatan pengajian dan himbauan 

melalui surat dll. 

Kesimpulan:  

Membentuk sistem sebagai kebijakan, mengatur 

mekanisme, pendekatan peraturan dan kebijakan, 

pembinaan aspek ruhaniyah, nilai keislaman, 

riyadhoh, pendampingan-pendampingan, Kiai 

hadir langsung dan menjadi simbol. 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 308 

2. Temuan Penelitian Lintas Kasus 

Sebagai temuan penelitian lintas kasus kepemimpinan kiai dalam 

pengembangan budaya religius di Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

Sukowono Jember dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

Mojosari Asembagus dengan melakukan proses membandingkan temuan 

keduanya yang di bingkai pada temuan-temuan persamaan dan perbedaan 

dari kasus tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Otoritas dan Power Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius  

di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

Dalam penggunaan otoritas dan power Kiai Yazid dan Kiai 

Nawawi memiliki kecenderungan kesamaan yang simetris dalam 

proses menggerakkan organisasi pondok pesantren, yang diantaranya: 

pertama, pembagian tugas dan peran: Kiai Yazid memiliki otoritas 

utama dalam pelaksanaan organisasi pesantren, namun demikian 

pengasuh membanginya ke dalam struktur kepesantrenan yang 

menjadikan keluarga sebagai wakil-wakil pengasuh yang membidangi 

sesuai keahliannya dan dibantu dengan struktur kepengurusan di 

tingkat pesantren dan lembaga pendidikan formal dan non formal yang 

secara keseluruhan diberikan kewenangan penuh dalam menjalankan 

tugas dan perannya, dalam pengelolaan lembaga pendidikan Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain mengakomodir berbagai kalangan dari 

kalangan luar keluarga namun memiliki kedekatan sanad keilmuannya, 
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sementara struktur di Pesantren al-Azhar dilakukan dengan kolektif 

kolegial bersama majlis keluarga, kemudian kiai sebagai pengasuh 

juga membagikan tugas dan peran wewenang kepada pengurus 

pesantren, sementara untuk lembaga formal dan non formal pimpinan 

lembaga diberikan kepada keluarga dengan kelengkapan perangkatnya 

ditambah dari luar, dan di struktur pesantren juga demikian, 

kelengkapan kepengurusan dibantu dengan bidang-bidang, ubudiyah, 

kemanan dan perlengkapan.  

Karenanya di Pesantren Nurul Qarnain pengasuh 

mengendalikan penuh, namun tugas-tugas lainnya dibantu oleh wakil-

wakil pengasuh dan tugas kelembagaan sepenuhnya diberikan kepada 

pengelola lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dan 

ikhthiyar kemajuan lembaga. Sementara di Pesantren al-Azhar Kiai 

Nawawi melaksanakan kewenangannya dengan tetap berkoordinasi 

dengan majlis keluarga untuk beberapa hal yang prinsip berkaitan 

dengan kelembagaan, dalam kepengurusan pesantren dan pengelola 

lembaga pendidikan keluarga yang memegang kendali.  

Kedua, Pendelegasian otoritas: Dalam pendelegasian 

wewenang ada kesamaan antara Pesantren Nurul Qarnain dan 

Pesantren al-Azhar yakni sama-sama diberikan kepada yang memiliki 

keahlian di bidangnya, sementara di bidang pendidikan untuk 

Pesantren Nurul Qarnain diutamakan dari  alumni sendiri dan alumni 

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorjeo demikian juga di 
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Pesantren al-Azhar pemegang lembaga pendidikan dari keluarga yang 

memiliki hubungan dengan Pondok Pesantren Sukorejo. Dan kedua 

pesantren tersebut sama-sama melibatkan santri dalam pendelegasian 

otoritas, baik perannya pada tingkat kebijakan maupun santri dengan 

peran pada tingkat teknis. Untuk rekrutmen guru di Pesantren Nurul 

Qarnain harus dilaporkan dan diusulkan kepda Kiai Yazid sementara di 

Pesantren al-Azhar dicukupkan pada setiap satuan lembaga 

pendidikan.  

Ketiga, otoritas berbasis kearifan lokal: Selain mengunakan 

struktur formal dalam pengelolaan kelembagaan, Kiai Yazid dan Kiai 

Nawawi memiliki kesamaan dimana hubungan organisasi lebih pada 

didasarkan pada hubungan orang tua-anak, kekeluargaan, pada aspek 

tertentu otoritas itu dilakukan dengan tidak memperhatikan stuktur 

organisasi dan disesuaikan dengan kewenangan langsung yang 

diberikan oleh pengasuh.  

Keempat,  Power kiai di Pesantren Nurul Qarnain Power Kiai 

Yazid didasarkan kepada Kiai Yazid sebagai pendiri, pengasuh dan 

pemilik pesantren dan didasarkan kekuatan ilmu agama  sementara 

Kiai Nawawi power didasarkan pada Kolektif kolegial dalam 

menjalakan beberapa kebijakan kepesantrenan, selain luas dalam ilmu 

agama namun kekuatan lainnya adalah seorang akademisi. Disamping 

itu Kiai Yazid dan Kiai Nawawi memiliki kesamaan sebagai sosok 

baik, tegas dan semangat dalam perjuangan, humble dan terbuka 
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utamanya dalam menerima gagasan-gagasan yang kaitannya dengan 

kepesantrenan dan sama-sama alumni Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo Situbondo.  

Kelima, Landasan power: Jika Kiai Yazid tumbuh dalam 

keluarga yang taat beragama dan berlatar belakang pesantren yang 

kuat, akan tetapi Kiai Nawawi landasan power-nya atas legitimasi dari 

majelis keluarga di samping itu juga banyak dipengaruhi oleh 

dialektika akademisi. Sebagai tokoh yang bisa berdakwah/muballigh 

dan sama-sama dekat kalangan grass root dan tokoh pemerintahan, 

namun Kiai Nawawi memiliki hubungan jaringan keilmuan dengan 

para akademisi nasional maupun internasional. Kesamaan yang lain, 

sama-sama berlatan berlatar NU dan tokoh agama yang memiliki 

jamaah yang banyak.  

Keenam, akar power: Kiai Yazid dikenal masyarakat pedasaan 

dan perkotaan oleh karena jaringan alumni  Pesantren Nurul Qarnain 

yang saat ini mulai luas, disamping pekerja keras dan istiqomah. 

Sementara Kiai Nawawi lebih dikarenakan jejaring yang luas baik 

dikalangan organisasi kemasyarakatan, pemerintahan maupun di 

organisasi akademisi oleh karena peran Kiai Yazid sebagai seorang 

akademisi yang aktif di perguruan tinggi, diantaranya PW. MUI Jawa 

Timur, PCNU Situbondo, Ketua Baznas Situbondo.  

Ketujuh, sarana kontrol power: Kiai Yazid memberikan 

keleluasaan kepada pengurus dan lembaga pendidikan untuk 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 312 

mengelola  program kegiatan dan keuangan, namun di Pesantren al-

Azhar lebih di dasarkan kepada kekeluargaan, namun demikian 

terdapat kesamaan, pengasuh intens dalam memonitoring dan 

mengontrol pesantren, disamping juga melalui pertemuan-pertemuan 

berkala, tri wulan dan rapat-rapat rutin, dan penggunaan media sosial 

untuk mempermudah komunikasi dalam proses kontrol.   

Tabel 4.7 

Temuan Lintas Kasus Otoritas dan Power Kiai dalam  

Pengembangan Budaya Religius  

 

OTORITAS DAN POWER KIAI DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA RELIGIUS 

SUB FOKUS KASUS I 

Nurul Qarnain 

KASUS I 

Al- Azhar 

LINTAS KASUS 

Pembagian 

Tugas dan 

Peran 

1. Otoritas utama 

dalam pelaksanaan 

pesantren Kiai 

Yazid, sebagai 

pendiri dan pengasuh 

di dibantu  dengan 

struktur wakil-wakil 

pengasuh unsur 

keluarga  

1. Otoritas utama ada 

pada majlis keluarga, 

pelaksana utama 

kebijakan Kiai 

Nawawi sebagai 

pengasuh  

1. Otoritas kasus 1 

langsung pengasuh 

sementara Kasus 2 

majlis keluarga baru 

pengasuh  

2. Kepengurusan 

pesantren dan 

lembaga pendidikan 

adalah dapat diisi 

dari unsur diluar & 

keluarga  pengasuh  

2. Kepengurusan 

pesantren dan 

lembaga pendidikan 

diisi oleh majlis 

keluarga  

2.  Kepengurusan inti 

kasus 1 bisa unsur 

keluarga dan luar, tapi 

kasus 2 dari unsur 

keluarga  

3. Struktur 

kepengurusan dari 

pengasuh dan wakil 

pengasuh dan 

pengurus pesantren 

dan formasi struktur 

formal dan non 

formal inti, diisi oleh 

santri senior baik 

yang berdomisili di 

dalam kompleks 

pesantren maupun di 

3.  Majlis keluarga, 

pengasuh dan 

pengurus pesantren 

inti adalah kerabat 

dekat untuk Struktur 

formal dan non formal 

inti diisi oleh majlis 

keluarga sebagai 

koordinator bidang 

3. Formasi struktur Kasus 

1 pengasuh dan wakil 

pengasuh, dan 

melibatkan unsur-unsur 

lain, sementara Kasus 2 

majlis keluarga, 

pengasuh dan kerabat 

dekat dikeseluruhan 

jenjang organisasi 
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luar komplek 

dilanjutkan dengan 

struktur sampai 

pelaksanaa teknis 

4. Otoritas sepenuhnya 

Kiai Yazid 

4. Otoritas lebih kepada 

kolektif kolegial  

4. Kasus 1 otoritas penuh, 

Kasus 2 otoritas kolektif 

kolegial  

Pendelegasian 

Otoritas  

1. Pendelegasian 

diberikan kepada 

yang memiliki 

keahlian oleh 

pengasuh atau atas 

inisiasi usulan 

pengurus pesantren  

1. Pendelegasian atas 

sepengetahuan 

pengasuh dan juga 

usulan majlis 

keluarga  

1. Sama-sama harus 

diketahui pengasuh, 

namun pebedaan pada 

usulan, jika Kasus 1 

bisa dari pengurus 

pesantren, namun 

Kasus 2 dari pengasuh 

atau majlis keluarga 

2. Ditunjuk atau 

diusulkan oleh 

pengurus pesantren 

untuk lembaga 

pendidikan & 

rekrutmen Guru 

dilaporkan dan 

diusulkan kepada 

pengasuh    

2.  Ditunjuk atau 

diusulkan untuk 

lembaga pendidikan 

dan Rekrutmen Guru 

dicukupkan 

kemasing-masing 

satuan lembaga 

pendidikan &  

2. Kasus 1 Penunjukan 

diusulkan pengurus, 

namun dilembaga 

pendidikan melalui 

seleksi, sementara 

Kasus 2 dapat 

langsung di seleksi 

lembaga pendidikan 

3. Melibatkan santri 

senior untuk 

kepengurusan inti 

pesantren, alumni 

Nurul Qarnain atau 

PP. Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo 

 

 

3. Melibatkan santri 

senior pada bagian-

bagian tekhnis 

kepesantrenan, 

alumni al-Azhar atau 

PP. Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo 

 

3. Dalam pelibatan santri, 

Kasus1  bisa 

ditempatkan pada 

posisi strategis, 

sementara sistus 2 pada 

posisi teknis. Namun 

demikian pada posisi 

strategis sama-sama 

menghendaki alumni 

P2S2. 

Otoritas 

Berbasis 

Kearifan 

Lokal 

1. Kewenangan 

didasarkan pada 

hubungan orang tua-

anak, kekeluargaan  

1. Kewenangan 

didasarkan pada 

hubungan, 

kekeluargaan, 

sesaudara   

1.  Kasus 1 kewenangan 

didasarkan orang tua 

dan kekeluargaan, 

Kasus 2 hubungan 

kekeluargaan dan 

sesaudara  

2. Otoritas kadang 

tidak 

memperhatikan pola 

struktur tapi 

langsung kendali 

pengasuh 

2. Otoritas keluarga 

menjadi perhatian 

dalam keputusan 

2. Kasus 1 kendali 

pengasuh, Kasus 2 pada 

keluarga 
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Power Kiai 1. Power didasarkan 

pada posisinya 

sebagai pendidiri, 

pengasuh dan 

pemilik  

1. Power didasarkan 

pada kolektif kolegial  

 

1. Kasus 1 power kiai 

sebagai pendidiri, 

pengasuh dan pemilik 

sehingga berimplikasi 

pada kekuatan power 

yang dimilikinya, 

sementara Kasus 2 

berdasar pada pola 

menjalankan power 

kolektif kolegial hal ini 

dikarenakan pengasuh 

pesantren yang saat ini 

ada merupakan 

menantu.  

 2. Memiliki 

kemampuan ilmu 

agama, istiqomah, 

humble, terbuka, 

tegas, pejuang,  

2. Tidak hanya mapan 

ilmu agama namun 

juga akademisi, 

istiqomah, humoris  

2. Kasus 1 power-nya 

dalam aspek 

kemampuan agama, 

dan kekuatan batin 

yang dimilikinya 

sementara Kasus 2 

walapun memiliki 

keilmuan agama yang 

mumpuni, namun ia 

lebih dikenal sebagai 

kiai yang berlatar 

akademisi. Dan 

keduanya sama-sama 

alumni P2S2 

Landasan 

Power 

1. Tumbuh dalam 

keluarga taat 

beragama dan 

berlatar tokoh 

agama  

1. Landasannya atas 

legitimasi majlis 

keluarga  

1. Kasus 1 landasan 

power-nya memang 

dari keluarga tokoh 

agama, di Kasus 2 

didasarkan pada 

legitimasi keluarga 

 2. Tokoh agama, 

muballig, dan dekat 

dengan kalangan 

grass root dan tokoh 

pemerintahan  

 

2. Posisi tokoh agama 

namun juga sebagai 

sebagai akademisi 

yang memiliki 

jaringan  keilmuan  

2. Kasus 1 Sebagai tokoh 

agama yang dekat 

dengan grass root, 

sementara Kasus 2 

tokoh agama sekaligus 

akademisi yang dekat 

dengan jaringan 

keilmuan 

Akar Power 1. Dikenal masyarakat 

dari seluruh 

kalangan dan 

memiliki jarinagan 

1. Dikenal dalam 

jejaring organisasi 

yang luas diantaranya 

PW. MUI Jawa 

1. Kasus 1 dikenal 

masyarakt luas karena 

ketokohannya dan 

jaringan alumni yang 
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alumni Nurul 

Qarnain yang luas, 

pengurus NU dll 

Timur, PCNU 

Situbondo, Ketua 

Baznas Situbondo 

dan organisasi 

keilmuan  

memadai, sementara 

Kasus 2 akar power-

nya didukung dengan 

jarringan organisasi 

kemasyarakatan dan 

profesi yang diakui  

Sarana 

Kontrol 

Power 

1. Memberikan 

keleluasaan 

pengurus dalam 

berinovasi dan 

lembaga pendidikan 

dalam mengelola 

keuangan  

 

1. Pengelolaan di 

pasrahkan penuh 

kepada satuan 

lembaga pendidikan  

1. Kasus 1 inovasi 

lembaga dipasrahkan 

kepada pengurus dan 

lembaga pendidikan, 

Kasus 2 dipasrahkan 

kepada keluarga yang 

mengendalikan 

lembaga pendidikan 

sesuai tingkatannya 

 2. Monitoring dan 

Kontroling langsung 

ditangani 

pesangasuh 

formal/non formal  

rapat rutin dll 

2. Kontrol inti  

dicukupkan 

komunikasi bersama 

majlis keluarga  

2. Kasus 1 Kontroling 

oleh pengasuh, Kasus 2 

kontroling bersama 

majlis keluarga  

 

 

b. Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius  di 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 

Dengan karakteristik pesantren yang hampir sama, maka 

komunikasi yang dilakukan memiliki kecenderungan kemiripan 

walapun dibeberapa hal terdapat keberbedaan-keberbedaan diantara 

pola komunikasi yang digunakan oleh Kiai Yazid dan Kiai Nawawi 

diantaranya: pertama, Kiai sebagai sumber informasi: Sumber 

informasi Kiai Yazid bersumber dari pengetahuan agama sebagai 

literatur dalam mengirimkan pesan kepada santtri dan bawahan yang di 

dalamnya memiliki motivasi, hikmah, keteladanan, value termasuk di 
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dalamnya komunikas berbasis spiritualitas ridyadhoh dan dzikir-dzikir 

lainnya, sementara Kiai Nawawi selalin bersumber dari informasi yang 

sama seperti halnya diatas namun sumber  informasi lainnya 

dipengaruhi oleh pengetahuan akademik yang menjadi disiplin 

keilmuan Kiai Nawawi. Disamping itu sumber informasi Kiai Yazid 

adalah aturan-aturan pesantren dan kitab kuning sementara Kiai 

Nawawi lebih kepada komunikasi psikologi yang bersumber dari 

informasi media sosial dan hasil komunikasi majlis keluarga.  

Kedua, dalam content informasi Kiai Yazid membangun nilai 

budaya religius dengan pendekatan  agama yang dikontruksi sebagai 

basis penguatan budaya kebersihan dengan pendekatan motivasi, 

hikmah dan keteladanan atas prespektif agama. Sementara Kiai 

Nawawi conten informasi berkaitan dengan pengembangan budaya 

mateppak tengkah yang dikuatkan dari kitab-kitab kuning semisal 

kitab taklimul muatallaim yang menjadi basis isi informasi yang di 

sampaikan.  

Ketiga,  Media/saluran informasi: Kiai Yazid saluran informasi 

yang digunakan dengan komunikasi verbal dan non verbal yang 

diantanya menyapa dan berkomunikasi langsung dengan bawahannya, 

saluran rapat, pengajian, peringatan hari besar Islam, Maudlid Nabi, 

Is’ra’ mi’raj, sementara Kiai Nawawi lebih banyak interaksi menyapa 

langsung dengan santri dan melalui kegiatan pengajian, pebelajaran. 

Sementara non verbal Kiai Yazid dengan edaran peraturan pesantren 
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dan kuat dengan simbol-simbol keteladanan, bekerja langsung sebagai 

bentuk komunikasi uswah, aspek urgen Kiai Yazid menyampaikan 

dhebuh (Dawuh), sementara Kiai Nawawi dengan media olah raga 

bersama santri, dan media Kiai Nawawi dengan pendekatan 

kebahasaan Inggris dan Arab. 

Keempat,  Santri sebagai penerima pesan: Kiai Yazid 

membangun pola komunikasi dengan bawahan top dwon dan botton 

up,  dan komunikasi feedback saling merespon diantara dua belah 

pihak,  sementara Kiai Nawawi komunikasi berbasis kekeluargaan 

yang selalu terbuka untuk berkomunikasi dan mudah untuk ditemui 

setiap waktu. Kiai Yazid dan Kiai Nawawi sama-sama humoris dan 

penuh kehangatan dalam berkomunikasi, namun Kiai Nawawi 

terkadang lebih profokatif untuk membangkitkan semangat santri.  

Tabel 4.8 

Temuan Lintas Kasus Komunikasi Kiai dalam  

Pengembangan Budaya Religius  

 

KOMUNIKASI KIAI DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA RELIGIUS 

SUB FOKUS KASUS I 

Nurul Qarnain 

KASUS II 

Al- Azhar 

LINTAS KASUS 

Kiai Sebagai 

Sumber 

Informasi  

 

1. sumber pengetahuan 

agama, riyadhoh, 

dzikir dan shalawat, 

spiritual  

1. sumber pengetahuan 

agama, kitab kuning 

dan pengetahuan 

akademik disiplin 

keilmuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Kasus 1 dari 

pengetahuan agama dan 

spiritualitas sementara 

Kasus 2 pengetahuan 

agaman dan akademik  

2. Sumber dari  kitab 

kuning , Peraturan 

pesantren dan 

pengalaman-

pengalaman 

2. Peraturan pesantren, 

Media sosial, diskusi 

majlis keluarga dan 

dialektika akademik 

bahtsul masail  

2. Kasus 1 sumber dari 

peraturan pesantren dan 

pengalaman-pengalam 

Kiai sementara Kasus 2 

didasarkan pada 

dialektika akademik, 

interaksi diskusi dll.  

Message 1. Mengembangkan 1. Mengembangkan 1. Pesan yang disampaikan 
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content/ 

informasi  

budaya religius 

melalui budaya 

kebersihan 

budaya religius 

mateppak tengkah  

Kasus 1 lebih kepada 

term kebersihan sebagai 

conten religius 

sementara Kasus 2 

budaya mateppak 

tengkah 

2. Melalui hikmah, 

keteladanan, value  

2. Khidmah sebagai nilai 

pengabdian santri 

2. Kasus 1 isi pesan 

menekankan kepada 

nilai hikmah dan 

keteladanan, sementara 

Kasus 2 lebih kepada 

bentuk khidmah santri. 

Media/ 

Saluran 

Informasi 

1. Komunikasi verbal 

menyapa langsung 

bawahannya, rapat, 

pengajian, hari besar 

Islam, pembelajaran 

1. Komunikasi verbal 

lebih praktikal, 

berinterasi langsung 

dengan santri  

1. Kasus 1 komunikasi 

verbal dengan 

berinteraksi langsung, 

bisa formal dan non 

formal sementara Kasus 

2 lebih ke praktikal dan 

berinteraksi dengan 

santri 

2. Komunikasi 

nonverbal dengan  

surat edaran, 

pamflet, dan simbol-

simbol keteladanan, 

bekerja langsung  

2. Komunikasi non 

verbal keteladanan, 

lebih kepada 

mengawasi   

2.  Kasus 1 lebih variatif 

dan pengasuh lebih 

banyak memerikan 

keteladanan dengan 

langsung praktik dan 

bekerja, sementara 

Kasus 1 hadir langsung 

kamun lebih kepada 

kepengawasan  

3. Pada kondisi urgen 

menggunakan 

Dhebuh (dawuh) 

pengasuh  

3. Lebih pada 

penyelesaian 

komunikasi 

kekeluargaan  

3. Pada kondisi penting 

Kasus 1  menggunakah 

dhebu (dawuh) 

pengasuh, Kasus 2 

komunikasi keluarga.  

Santri Sebagai 

Penerima 

Pesan  

1. Komunikasi top 

dwon  dan botton up, 

feedback   

1. Terbuka dan mudah 

ditemui dalam setiap 

hari  

1. Penerimaan santri pada 

Kasus satu terjadi 

feedback yang baik, 

sementara Kasus 2 lebih 

kepada pertemuan santri 

dengan kiai lebih intens 

 2. Humoris, hangat 

dalam 

berkomunikasi  

2. Humoris, profokatif 

(mampu membuat 

semangat santri 

menggelora)  

2. Kasus 1 humoris 

sementara Kasus 2 lebih 

profokatif dalam 

menyemangati santri 
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c. Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius  di Pondok 

Pesantren  

Dalam proses mengerakkan sumber daya sebagai upaya 

mengembangkan budaya religius di dua kasus tersebut, terdapat 

beberapa hal yang dilakukan oleh Kiai Yazid dan Kiai Nawawi yang 

diantaranya: pertama, Perencanaan melalui kebijakan: sebagai strategi 

awal Kiai Yazid selalu menginisiasi, merancang dan mengatur pokok 

pikiran sebagai landasan dalam menyusun pedoman untuk dijadikan 

peraturan-pertatun dan kegiatan pesantren yang hal ini dilakukan 

berbasis data informasi, sementara Kiai Nawawi membentuk sistem 

sebagai kebijakan dan mekanisme di internal pesantren dengan berbagi 

peran dengan majelis keluarga,  yang selanjutnya dilaksanakan oleh 

pengurus pesantren, disamping itu Kiai Yazid membagi tanggung 

jawab dan peran dalam pelaksanaan kebijakan, ketentuan reward dan 

punishment yang semua disusun berdasarkan integrasi nilai keislaman, 

sementara Kiai Nawawi dalam menentukan pola koordinasi dan 

komunikasi kelembagaan lebih banyak mengadopsi dari Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Kedua,  Penguatan budaya 

religius sebagai karakter pesantren: sejak awal Kiai Yazid merancang 

bangun tata atur pesantren yang lebih ditekankan pada budaya bersih 

atas nilai-nilai agama yang diperkuat dengan wejangan hikmah-hikmah 

keteladanan, motivasi dan lansung memberikan pendampingan-

pendampingan, edukasi, konsistensi menjalankan ajaran Islam, 
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semangat bekerja, komintmen dan khidmah melaksanakan perintah 

guru, sementara Kiai Nawawi mengembangkan budaya mateppak 

tengkah lebih dikarenakan latar belakang santri yang heterogen, 

karenanya penguatan dilakukan dengan juga memperbanyak aspek 

ruhaniyah, riyadhoh, pembinaan moral dan mental, penguatan khidmah 

santri, motivasi dan keteladanan.  

Ketiga,  Membangun tanggung jawab bersama: strategi 

berikutnya, membangun tanggung jawab diantara santri, Kiai Yazid 

mengupayakan setiap warga pesantren sama-sama memberikan 

perhatian kepada upaya-upaya pengembangan budaya religius, semisal 

saling memberikan teladan, saling memantau dan mengontrol berbagi 

tanggung jawab, Kiai Nawawi sebagai mobilisator yang langsung 

memberikan pendampingan, bersama-sama membangun kesadaran 

baik individu dan kolektif. Keempat, Gerakan kampanye budaya 

religius: Kiai Yazid menjadikan budaya religius melalui membangun 

kesadaran lingkungan bersih sebagai kekuatan pesantren Nurul 

Qarnain, hal ini dilakukan dengan pembudayaan lingkungan bersih dan 

sehat, dibantu dengan media publikasi, pamflet untuk menguatkan itu 

semua juga melibatkan pengurus secara kontinyu melakukan evaluasi-

evaluasi harian mingguan dan bulanan, sementara Kiai Nawawi 

penguatan budaya mateppak tengkah melakukan orientasi kepada 

santri dengan istilah tabassam, ta’aruf  sebagai bentuk mengenalkan 

lingkungan pesantren, budaya pesantren dan lain sebagainya.  
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Tabel 4.9 

Temuan Kasus Kasus Strategi Kiai dalam  

Pengembangan Budaya Religius  

 

STRATEGI KIAI DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA RELIGIUS 

SUB FOKUS KASUS I 

Nurul Qarnain 

KASUS I 

Al- Azhar 

LINTAS KASUS 

Perencanaan 

melalui 

kebijakan  

 

1. Kiai mengisiasi, 

merancang dan 

mengatur pokok  

pikiran sebagai 

landasan penyusunan 

pedoman peraturan 

1. Bersama majlis 

keluarga menyusun 

suatu sitem kebijakan 

internal pesantren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Kasus 1 kiai sebagai 

inisiator perencanaan 

dalam kebijakan, Kasus 

2 sistem kebijakan 

diatur bersama majlis 

keluarga  

2. Membagi tanggung 

jawab peran dan 

kewenangan, 

penguatan dengan 

nilai-nilai keislaman  

2. Pola pembagian 

tugas, sistem 

pembagian peran dan 

wewenang 

mengadopsi dari PP. 

Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorjeo  

2. Kasus 1 pembagian 

tugas terdistribusi 

dengan baik, Kasus 2 

bebapa aturan 

berdasarkan adopsi dari 

pesantren P2S2 

Penguatan 

Budaya 

Religius 

Sebagai 

Karakter 

Pesantren  

1. Rancang bangun 

pesantren 

menekankan budaya 

bersih dengan nilai-

nilai agama  

1. mengembangkan 

budaya mateppak 

tengkah lebih 

dikarenakan latar 

belakang santri yang 

heterogen, 

1. Kasus 1 

mengembangkan 

budaya religius dengan 

konsen pada budaya 

kebersihan, Kasus 2 

pada budaya mateppak 

tengkah 

 2. Yang diperkuat 

dengan wejangan-

hikmah-hikmah 

keteladanan, 

motivasi dan lansung 

memberikan 

pendampingan-

pendampingan, 

edukasi, konsistensi 

menjalankan ajaran 

Islam, semangat 

bekerja, komintmen 

dan khidmah 

melaksanakan 

perintah guru, 

2. dilakukan dengan 

juga memperbanyak 

aspek ruhaniyah, 

riyadhoh, pembinaan 

moral dan mental, 

penguatan khidmah 

santri, motivasi dan 

keteladanan. 

 

2. Kasus 1 langsung 

keteladanan, 

memberikan contoh 

pendampingan dan 

edukasi, Kasus 2 

pembinaan ruhni, 

mental  

Gerakan 

kampanye 

1. Budaya kebersihan 

sebagai kekuatan 

1. Budaya mateppak 

tengkah dilakukan 

2.  Kasus 1 melibatkan 

pengurus untuk 
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budaya 

religius 

pesantren Nurul 

Qarnain dengan pola 

membangun 

kesadaran santri, 

pelibatan pengurus 

dan evaluasi dengan 

kontinyu  

dengan orientasi 

tabassam, ta’aruf 

untuk mengenalkan 

lingkungan dan 

budaya pesantren  

membangun kesadaran 

santri, Kasus 2 

dibangun dengan 

oriestasi pengenalan 

lingkungan pesantren 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang temuan yang lebih rinci dan subtantif, 

temuan-temuan tersebut akan dikaji dengan pendekatan teori sebagaimana kajian 

pustaka di Bab II sebagai upaya membangun temuan konseptual. Pembahasan di 

Bab ini meliputi: 1). Otoritas dan power kiai dalam mengembangkan budaya 

religius di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Al-Azhar. 2). Komunikasi kiai dalam mengembangkan budaya 

religius di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Al-Azhar. 3). Strategi kiai dalam mengembangkan budaya religius di 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar.  

Pesantren memiliki keunikan atas budaya yang berkembang dan menjadi 

ciri menarik sebagai model pendidikan dengan pendekatan khas sehingga santri 

ditanamkan dengan   multi nilai dan multi makna yang dapat diterima oleh santri 

sebagai karakter dasar dalam pengembangan dirinya. Budaya religius di pondok 

pesantren identik dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang senantiasa menjadi 

warna kehidupan santri di pesantren, aktivitas tersebut dimulai sejak sebelum 

waktu shalat subuh dengan diawali dengan pelaksanaan ibadah shalat malam, 

tahajjud, witir dan riyadhah lain yang telah menjadi ketetapan dipesantren, selain 

itu pelaksanaan ibadah shalat yang dilaksanakan secara berjamaah, aktivitas ini 

sesungguhnya di dasarkan pada nilai-nilai agama yang menjadi perilaku 

keseharian santri di lingkungan pesantren.  
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Selain itu dalam aktivitas kesehariannya  santri terbiasa hidup dengan 

penuh kesederhanaan hal ini dengan ditunjukkan pola kehidupan santri di 

pesantren yang diatur atas dasar persamaan, tempat tidur, menu makanan dan 

jumlah pakaian yang dibatasi oleh pesantren termasuk larangan menggunanakan 

perhiasan bagi santri putri. Kesederhanaan ini melatih santri untuk hidup secara 

mandiri dan sekaligus belajar bertirakat dalam prosesnya menempuh pendidikan 

di pondok pesantren.  

Di pondok pesantren budaya religius yang dikembangkan juga adalah 

kebersamaan diantara santri, yang ditunjukkan dengan saling berbagi ketika 

salah satu diantara mereka mendapatkan kiriman dari orang tuanya, makan 

bersama-sama dalam satu wadah dan kehidupan disiplin dengan menerapkan 

budaya antri dikalangan santri. Pembiasaan ini akan menjadi suatu kekuatan 

karakter santri pada prosesnya ketika dia sudah pulang dan berada di tengah-

tengah masyarakat.  

Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan pondok pesantren Al-Azhar 

menjadikan budaya riligius tersebut sebagai budaya luhur yang muncul dan 

tumbuh di kalangan pesantren. pada tahap berikutnya, Pondok pesantren Nurul 

Qarnain mengembangkan budaya religius dengan memusatkan perhatian pada 

pengembangan budaya bersih yang di dasarkan atas nilai-nilai agama. Dalam 

budaya bersih tersebut kemudian berkembang pentingnya budaya perhatian 

terhadap lingkungan, budaya sehat dan lain sebagainya. Bahkan dalam ujud 

budaya bersih ini Pesantren Nurul Qarnain mampu memberikan beasiswa kepada 

santrinya untuk melanjutkan studi baik strata satu maupun strata dua.   
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Dari upaya membangun kesadaran kebersihan atas nilai agama yang 

kemudian menjadi budaya dilingkungan pesantren hingga pada akhirnya mampu 

menjadi sumber kekuatan pendanaan pondok pesantren dan menjadi sumber 

inspirasi bahwa pada sesuatu yang tak bernilai (sampah) pada orang yang kreatif 

justeru menjadi nilai yang berharga.  

Demikian halnya pengembangan budaya religius di pondok pesantren al-

Azhar, bermula dari latar belakang santri yang berbeda-beda, perilaku yang 

beragam, termasuk latar belakang wali santri, serta latar belakang pergaulan 

santri sebelum memasuki lingkungan pesantren, Kiai Nawawi berinisiatif untuk 

melakukan pendampingan pada perilaku santri/ mateppak tengkah santri, yang 

pada akhirnya santri memiliki sikap yang terpuji, baik akhlaq pada pencipta/ 

kholiq maupun sesama makhluq/manusia. Pembudayaan ini dikembangkan agar 

tercermin perilaku yang baik pada diri santri, semisal akhlaq kepada guru, 

kepada orang tua, kepada yang lebih sesnior, sesama teman dan bahkan perilaku 

kepada makhluq lainnya.  

Pengembangan budaya religius aspek ini sesungguhnya mendasi pondasi 

pesantren, mengingat julmlah santri yang sangan terbatas sehingga sangat 

dimungkinkan Kiai Nawawi memberikan pendampingan langsung dan pada 

tahap berikutnya nilai tersebut dapat berkembangan dengan baik seiring dengan 

perkembangan pesantren yang semakin pesat.  

Dari memaksimalkan upaya pengembangan budaya religius tersebut, maka 

peneliti hendak menganalisis bagai Kiai Yazid dan Kiai Nawawi menggunakan 

pendekatan otoritas dan powernya untuk memaksimalkan pencapaian 
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values/nilai

beliefs/keyakinan

attitude/sikap

custom/kebiasaan 

pengembangan budaya religius, serta pendekatan komunikasi dan strategi yang 

dilakukannya.  

Gambar: 5.1 

Pola pengembangan Budaya Religius  

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan budaya religius dikedua pesantren yang dilakukan adalah 

dengan membangun nilai-nilai kepada santri, sikap yang mencerminkan adanya 

perhatian pada pengembangan budaya, serta didasari atas keyakinan-keyakinan 

yang kemudian menjadi kebiasaan dalam perilaku.  

A. Otoritas dan Power Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Al-Azhar 

Salah satu yang dianggap sakral di lingkungan pesantren adalah 

kehadiran seorang Kiai dianggap memiliki suatu karisma yang dengannya 

memiliki peran, baik posisinya sebagai pemimpin, pendidik dan mentor bagi 

santri bahkan sebagai ke pala keluarga di lingkup keluarganya sendiri. Sebagai 

seorang pemimpin, Kiai juga diharuskan untuk menjaga dan menjunjung 

tinggi berbagai nilai-nilai yang telah menjadi karakter pesantren dan telah 
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menjadi dasar perilaku dalam melakukan pengembangan pondok pesantren. 

Kiai sendiri memiliki posisi paling strategis dalam sistem ketata aturan 

pesantren, karena dia menjadi pribadi yang sengani oleh pengikutnya, 

karenanya tidaklah heran apabila figur Kiai memiliki kemampuan yang 

istimewa dan posisi/kedudukan semacam: berposisi sebagai arsitektur, pendidi 

pesantren dan yang mengembangkannya, yang sekaligus sebagai manajer dan 

pemimpin pesantren.1 

Organisasi apapun perlu digerakkan dengan efektif supaya tujuan yang 

menjadi Visi dapat tercapai dengan cepat dan tepat, demikian pula pesantren 

dengan seluruh karakteristik ke khasan yang melekat menjadi ciri yang 

membedakan institusi lainnya. Budaya sendiri sesungguhnya merupakan 

kebiasan-kebiasan yang awalnya rutinitas atau bahkan terkosntruksi dari suatu 

kebijakan dan kesepakatan bersama yang kemudian menjadi satu identitas 

pada suatu komunitas pondok pesantren sehingga menjadi nilai yang dihayati 

secara kolektif dan secara sadar dilaksanakan bersama-sama,  

Setiap pesantren memiliki ke unikan-keunikan masing salah satunya 

adalah pengembangan budaya religius, pada aspek ini sering kali dipahami 

bahwa budaya religius hanya berkaitan dengan rutinitas aktifitas ubudiyah, 

dzikir, riyadhah, shalawatan, padahal religius sendiri memiliki makna yang 

sangat luas, yakni religius bersifat religi, keagamaan yakni gagasan-gagasan 

informasi yang disampaikan individu kepada pihak lain yang berisikan tentang 

keagamaan baik itu Islam maupun lainnya. Religiusitas atau keberagamaan 

 
1 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Moderasi menuju Millenium (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu: 2000), 45.  
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tidak hanya diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan,  aktivitas beragama 

bukan hanya ketika seseorang melaukan praktik ritual (ibadah) tapi juga ketika 

melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatul, tidak hanya 

pada aktivitas yang tampak dan dapat dilihat tetapi juga aktivitas yang tidak 

tanpak dan terjadi pada hati seseorang. Karenanya keberagamaan seseorang 

akan meluputi berbagai sisi dan dimensi. Dengan demikian dapan dikatan 

bahwa agama adalah sistem yang berdimensi banyak.2 

Kiai sebagai pemimpin tertinggi pesantren, tentu memiliki otoritas dan 

power  untuk mengembangkan budaya religius di pesantren sesuai dengan 

kekhasan kepemimpinan Kiai dalam ruang komunitas masyarakan pesantren. 

aktivitas kepemimpinan sebagai mana diutarakan Terry bahwa kepemimpinan 

sebagai suatu hubungan yaitu seseorang yang berposisi sebagai pemimpin dan 

memberikan pengaruhnya kepada orang lain untuk melakukan suatu 

kerjasama dengan kerelaan dengan melaksakan berbagai tugas yang memiliki 

keterkaitan sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetepkan 

oleh pemimpin tersebut.3 Hal ini jelas bahawa sesungguhnya aktivitas 

kepemimpinan tidak lain merupakan suatu proses mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan-tujuan yakni tujuan dasar didirikannya pesantren sebagai 

lembaga dakwah dan pendidikan tafaqquh fiddin.  

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mendalami ajaran agama 

Islam tentu berimplikasi pada model kepemimpinan yang juga harus memiliki 

orientasi yang sama pada semangat ajaran agama, yakni dimana 

 
2 Djamaludin Ancok, Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 76. 
3 Georgeo R. Terry, Asas-Asas Manajemen, terj. Winardi (Bandung: Alumni, 1986), 343 
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kepemimpinan Kiai sebagai simbol dari religiusitas yang menjadi kekuatan 

kepemimpinannya. Walaupun boleh jadi beberapa kelengakapan dibawahnya 

tidak secara langsung pada kehidupan beragama, namun yang jelas lembaga 

organisasi itu menjadi wasilah untuk kepentingan agama, disinilah kemudian 

penguat kepemimpinan Kiai simpul agama menjadi simbol religiusitas yang 

menjadi power dalam kepemimpinan, yang berdampak pada stabilitas 

organisasi yang mudah dikendalikan dengan baik, oleh karena kecerdasan 

spiritualitas yang memberikan sugesti kepada bawahan sehingga ada dorongan 

penerimaan yang baik. Peter G. Northouse menyampaikan bahwa banyak cara 

yang dapat digunakan untuk membuat konsep kepemimpinan, dan diantaranya 

dapat diidentifikasi sebagai pusat fenomina yang antara lain: 1). 

Kepemimpinan adalah suatu proses, 2). Dalam kepemimpinan ada pengaruh 

yang dilibatkan, 3). Kepemimpinan itu ada dalam suatu kelompok ataupun 

komunitas, 4). Dalam kepemimpinan tentu memiliki kesamaan pandangan 

dalam tujuan dengan didasarkan pada komponen ini. Sehingga Peter 

menegaskan sesungguhnya kepemimpinan merupakan  suatu proses adanya 

seseorang dalam melakukan upaya untuk mempengaruhi individu atapun 

sekelompok orang untuk memperoleh tujuan bersama.4 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi tentu memiliki pengaruh yang 

sangat fundamental dalam mengembangkan budaya religius di pondok 

pesantren.  kepemimpinan merupakan sifat serta perilaku yang nampak pada 

individu dan dapat memberikan pengaruh kepada orang lain, baik pola 

 
4 Peter G. Northouse, Kepemimpinan Teori dan Praktik, Penerjemah Ati Cahyani, (Jakarta: PT 

Indeks Permata Puri Media), 5 
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interaksi, kerja sama, pengorganisasian posisi serta penilaian yang terkait 

dengan pengaruh.5  

Ragam definisi kepemimpinan sesungguhnya memberikan pemahaman 

adanya kesamaan karakteristik dalam definisi kepemimpinan yang 

diantaranya: adanya interaksi inten antara individu dengan individu lainnya, 

terdapat aktifitas saling mempengaruhi, dimana pengaruh tersebut dilakukan 

dengan sengaja oleh seorang pemimpin sebagai upaya mempengaruhi 

bawahannya, disamping adanya kesamaan prespektif, namun juga terdapat 

perbedaan dimana individu memanfaatkan pengaruh dengan usaha 

mempengaruhi dengan perbagai cara dan pilihan yang bisa diterapkan.  

Proses pengembangan budaya religius sesungguhnya merupakan 

kekuasaan pemimpin pada suatu organisasi, karenanya terdapat gaya-gaya 

kepemimpinan yang sesungguhnya dapat diadopsi dalam pengelolaan suatu 

organisasi. Seprti halnya teori yang ditawarkan Hersey Blanchard: 

Memberikan empat klasifikasi pada gaya kepemimpinan: 1). Participating: 

melakukan upaya untuk selalu mendorong pengikut untuk melakukan 

komunikasi dua arah, dan melakukan fasilitasi pada bawahan dalam 

pengambilan keputusan. Penggunaan gaya ini sesungguhnya sesuai jika 

digunakan pada bawahan dengan tingkat kesiapan yang sangat tinggi dan 

memiliki kemauan yang baik.  2). Selling: menjelaskan arah dan tugas dengan 

persuasive hal ini memiliki suatu tujuan untu memberikan semangat motivasi 

dan memastikan bahwa gaya ini digunakan pada pengikut dengan kesiapan 

 
5 Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 17 
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yang terbaik. 3). Telling: gaya ini sesungguhnya ditujukan untuk memberikan 

pendampingan kepada bawahan dengan mengawasi, mengarahkan, memandu 

dan mengontrol secara seksama. Oleh karena disebabkan kesiapan individu 

yang rendah. 4). Delegating: daya ini memungkinkan mendelegasikan 

tanggung jaweab kepada tim untuk mengambil keputusan-keputusan. Pada 

model ini sesuai untuk digunakan bagi searang pemimpin yang memiliki 

anggota dengan kesiapan yang baik dalam melaksanakan tugas khususnya 

dimana pemimpin memerankan diri dalam memberi perhatian dan motivasi 

yang cukup serta memberikan kepercayaan penuh dan memberikan ruang 

kepada bawahan untuk mengambil berbagai keputusan dan tanggung jawab. 

Padangan Hersey dan Blanchard mengatakan bahwa dalam kepemimpinan 

situasional ada keterkaitan dengan tingkat kesiapan yang berupa kematangan 

anggota dan gaya kepemimpinan yang tepat dengan suatu kemunkginan yang 

tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan.6   

Disamping itu ciri kepemimpinan yang melekat pada diri seorang Kiai 

merupakan peran yang sanat urgen, mengingat peran Kiai sebagai pemimpin 

masyarakat dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang luas, 

sehingga keberhasilan dan kegagalannya menentukan pada komunitas yang 

dipimpinnya. Karenanya kepemimpinan yang baik bagi seorang Kiai sangat 

diperlukan agar organisasi berjalan dengan mekanisme yang baik pula, 

disamping hal-hal lain yang menunjang ketercapaian visi pesantren semisal 

dukungan sumber daya manusia yang memadai.   

 
6 Paul Hersey & Kenneth H. Blancard, Management of Organizational Behavior: Utilizing 

Humam Resources New Jersey: Prentice HallInc, 1982),  296. 
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Gaya tipe kepemimpinan kiai di pesantren tentu memiliki keperbedaan 

dengan kepemimpinan kiai di pesantren lainnya, hal ini menjadi suatu data 

sesungguhnya kepemimpinan yang dilakukan oleh kiai dipengaruhi oleh sosial 

kebudayaan dimana ia menempa diri. Diantara gaya kepemimpinan Kiai kiai 

di pondok pesantren antara lain:  pertama,  Gaya kepemimpinan Religio 

paternalistic: Gaya interaksi kepemimpinan kiai dan bawahannya yang 

sumbernya dilandaskan pada nilai spirit agama yang disandarkan pada pola 

dan gaya kepemimpinan yang telah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW.7 

Disamping itu kepemimpina ini bersifat kebapakan dan keberadaan santri 

dianggap sebagai anak sendiri yang perlu bimbingan dan pengayoman, kiai 

menganggap santri senior dan junior seperti anak-anaknya yang masih belum 

dewasa.8 Kedua, Gaya Kepemimpinan Transformatif: Kepemimpinan 

trasnformatif didefinisikan sebagai kepemimpinan untuk melakukan 

transformasi dan merevitalisasi organisasi, oleh karenanya pengembangan 

kearah yang lebih baik tentu menjadi perhatian seorang kiai, sehingga 

dilakukan berbagai inovasi dan revitalisai berbasis mutu untuk penataan 

kelembagaan, menggerakkan semangat dan memotivasi dengan menyadarkan 

seluruh komponen pesantren sesungguhnya pembaruan merupakan kebutuhan 

dan keniscayaan yang tidak dapat ditunda dengan dibangun bersama-sama, 

tanpa rasa takut, intimidasi sehingga  kepemimpinan kiai digolongkan sebagai 

pemimpin transformational (transformational leadership). Pemimpin 

trasnformatif lebih mementingkan kepada upaya  inovatif, figure pemimpin 

 
7 Mardiyah, Kepemimpinan Kiai, 145 
8 Kartini Kartono, Pemimpin, 69.  
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yang visioner, memiliki keilmuan yang baik semisal dalam membaca kitab 

kuning, menulis dan sebagainya. Kepemimpinan ini sesungguhnya juga 

beriringan dengan keteladanan budi yang baik, profil diri yang mencerminkan 

kesederhanaaa yang menjadi contoh santrinya.  

Ketiga, Gaya Kepemimpinan Kharismatik: Kiai sebagai sosok yang 

memiliki Kharisma yang dimiliki tentu tidak hanya masuk dalam KATEGORI 

sebagai tokoh pimpinan dalam bidang agama saja, namun juga berposisi tokoh 

sentral di dalam pesantren yang memiliki otoritas tinggi dalam bidang 

keagamaan terlisensi secara kompetensi. Gaya kepemimpinan kharimatik yang 

pada pribadi kiai menjadi modal nilai kewibawaan suatu pondok pesantren. 

Jika disaksikan dari ruang lingkup santri, kharisma yang dimiliki oleh seorang 

kiai adalah karunia yang diberikan tuhan.9 Gary Yukl mengatakan bawah 

seorang pemimpin kharismatik sesungguhnya memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi dengan cara menginternalisasi dengan nilai-nilai, perilaku 

sikap dan pola perilaku yang ditekankan pada visi inspirasi bagi kebutuhan 

aspirasi pengikut.10 Keempat, Gaya Kepemimpinan Autentik:  Gaya ini lebih 

menitik beratkan pada unrgennya dalam mebangun suatu legitimasi pemimpin 

dengan membangun suatu interaksi yang dilandaskan pada kejujuran kepada 

pengikut dengan saling menghargai berbagai pandangan yang didirikan atasn 

landasan etika. Kepemimpinan ini juga merupakan pendekatan untuk 

mambangun kepercayaan melalui kekuatan perilaku muliai yang ada pada diri 

pemimpin Kepemimpinan ini memiliki visi yang baik serta mampu 

 
9 Baryan S. Turner, Sosiologi Islam: Suatu Tela’ah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber. Terj. 

Machnun Husain (Jakarta: Rajawali, 1984), 168. 
10 Garu Yulk, Leadership on Organization, 137. 
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mengkomunikasikannya melalui bujukan dan salah satu yang menjadi poin 

utama dalam kepemimpinan adalah kepercayaan, melanggarnya akan berefek 

pada eksistensi kinerja tim. 

Kepemimpinan autentik merupakan proses kepemimpinan yang 

mengintegrasian psikologi positif11 dan di dalam organisasi dalam upaya 

menumbuhkan kesadaran diri yang lebih baik dan perilaku positif.12 Para 

bawahan memiliki keyakinan bahawa seorang pemimpin dapat dipercaya dan 

tidak akan menyalahgunakan kepercayaan itu. Kepemimpinan transformative 

membangun satu sistem iklim yang memberikan ruang gagasan bahwa segalah 

hal yang dilakukan merupakan upaya untuk kepentingan terbaik bagi semua 

orang. Karena setiap orang tidak akan mengikuti seseorang yang secara nyata 

tidak menampakkan kejujuran. Karenanya, pemimpin transformatif akan 

menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari para pengikutnya dan 

akanmendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari tim dan berimplikasi 

pada tata kerja yang lebih memuaskan.13  

Kelima, Gaya Kepemimpinan Kultural: Gaya ini memiliki 

kepercayaan terhadap suatu niilai-nilai tradisi yang sudah ada sebelumnya. 

Ketika di dialamnya muncul nilai-nilai yang kurang menarik, maka ia akan 

memodifikasi tidak harus menggangti identitas yang telah ada dan akhirnya 

tradisi yang lama itu tetap eksis sebagai jati diri.  Kepemimpinan kultur 

 
11 Seligman, Csikszentmihalyi, Positive Psychology an Introduction, American Psychologist 

Association, Vol. 55, No. 1 (2000), 5-14. 
12 William L. Garner, Bruce J Avolio and Fred O. Walumba, Autentic: Leadership Tehory and 

Practice: Origins and Develompment (London: Emeral Group Publishing, 2005), xxii. 
13 L. T Hasmer, Trus: The connecting Link Beten Organization Theory and Philosophical Ethis, 

Academy Of Management Review (april, 1995), 393 
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berelevansi dengan suatu tradisi organisasi. Perilaku kepemimpinan cultural 

akan menjadi core dari suatu tradisi organisasi baik yang baru (inovasi) 

maupun dengan mempertahankan (maintenance) dari budaya yang ada.14  

Keenam, Gaya Kepemimpinan Melayani (Servant): Dalam kajian 

teori-teori kepemimpinan, bahwa servant leadership yang merupakan  suatu 

kepedulian diantara sesama manusia. Untuk saling melayanai bai yang 

memiliki kemampuan maupun yang tidak. Servant leadership sebagai 

pendekatan kepemimpinan dan manajemen yang spesifik, jelas sekali berada 

dalam kategori perubahan evolusioner yang bersifat organic dan pribadi.15 

Kepemimpinan khidmah atau dalam literaturnya lain disebut servant 

leadership muncul  ditahun 197016 yang dikelakan oleh Greenleaf  yang 

merupakan hasil inspirasi dari journey to the east yang merupakan buah 

pemikiran Herma Hessey.17 Greenleaf memberikan pandangan bahwa 

pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu melayani orang lain.  

Karena sesungguhnya pemimpin sejati muncul dari mereka yang memiliki 

motivasi tinggi untuk mendedikasikan dirinya dalam membantu orang lain.18 

Salah satu yang dianggap sakral di lingkungan pesantren adalah 

kehadiran seorang Kiai dianggap memiliki suatu karisma yang dengannya 

 
14 Kepemimpinan cultural memiliki cirri: 1). Visi dan misi memiliki ideology yang kuat, 2). 

Kualitas pribadi pemimpin memiliki rasa percaya diri, kepribadian yang dominan. 3). Perilaku 

pemimpin memberikan peran yang efektif kepada bawahan, 4). Tindakan administrative dalam 

perubahan-perubahan struktur, 5). Menggunakan tradisi-tradisi baru dan meneruskan tradisi lama, 

6). Bawahan memiliki kepercayaan bahwa pimpinan memiliki kemampuan yang luar biasa. 
15 Deddy Mulyadi, Perilaku Organisasi ,165. 
16 Ani Wahyu Rachmawatia, Donald C. Lantu, Servant Leadership Theory Development & 

Measurement, ScienceDirect (February 2014), 388 
17 Robert K. Greenleaf, Servant Leaership: a Journy Into Tehe Nature of Ligitumate Powwer and 

Greatness (Mawah, NJ: Paulist, 1991), 7. 
18 Larry C Spears, Reflections on Leadership (Surabaya: Interksara, 2015), 3 
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memiliki peran, baik posisinya sebagai pemimpin, pendidik dan mentor bagi 

santri bahkan sebagai kepala keluarga di lingkup keluarganya sendiri. Sebagai 

seorang pemimpin, Kiai juga diharuskan untuk menjaga dan menjungjung 

tinggi setiap nilai-nilai luhur yang selama ini telah menjadi suatu pedoman 

dan tindak tanduk/ perilaku dalam setiap agenda kemajuan pesantren. Kiai 

sendiri memiliki posisi paling strategis dalam sistem ketata aturan pesantren, 

karena dia menjadi sosok yang dihormati dan sangat disegani, inilah yang 

kemudian yag menjadikan kiai memili kemampuan yang dianggap luar biasa 

dan kedudukan yang dimuliakan, hal ini karena didasarkan bahwa kiai 

perposisi sebagai arsitektur dalam seluruh rancang bangun dipesantren yang 

sekaligus sebagai pendiri dan bertindak dalam tanggungjawabnya untuk 

mengembangkan pesantren ditambah juga kiai sebagai pemimpin dan 

manajer.19 

Organisasi apapun perlu digerakkan dengan efektif supaya tujuan yang 

menjadi Visi dapat tercapai dengan cepat dan tepat, demikian pula pesantren 

dengan seluruh karakteristik ke khasan yang melekat menjadi ciri yang 

membedakan institusi lainnya. Budaya sendiri sesungguhnya merupakan 

kebiasan-kebiasan yang awalnya rutinitas atau bahkan terkosntruksi dari suatu 

kebijakan dan kesepakatan bersama yang kemudian menjadi satu identitas 

pada suatu komunitas pondok pesantren sehingga menjadi nilai yang dihayati 

secara kolektif dan secara sadar dilaksanakan bersama-sama,  

 
19 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Moderasi menuju Millenium (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu: 2000), 45.  
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Setiap pesantren memiliki ke unikan-keunikan masing salah satunya 

adalah pengembangan budaya religius, pada aspek ini sering kali dipahami 

bahwa budaya religius hanya berkaitan dengan rutinitas aktifitas ubudiyah, 

dzikir, riyadhah, shalawatan, padahal religius sendiri memiliki makna yang 

sangat luas, yakni religius bersifat religi, keagamaan yakni gagasan-gagasan 

informasi yang disampaikan individu kepada pihak lain yang berisikan tentang 

keagamaan baik itu Islam maupun lainnya. Religiusitas atau keberagamaan 

tidak hanya diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan,   karena aktivitas 

beragama tidak hanya disaat orang melakukan aktivitas ritual (ibadah) namun 

juga disaat ini melaksanakan kegiatan lainnya yang dimotivasi adanya 

kekuatan supranatural, dan juga tidak hanya pada kegitan yang terlihat namun 

juga pada aktivitas kegiatan yang tidak terlihat tetapi terasa dan terjadi pada 

hati nurani seseorang. Oleh karenanya keberagamaan itu seseunggunya 

melampui berbagai sisi dan dimensinya. Sehingga dengan demikian dapat pula 

disebutkan bahwa agama merupakan suatu sistem yang memiliki dimensi 

luas.20 

Kiai sebagai pemimpin tertinggi pesantren, tentu memiliki otoritas dan 

power  untuk mengembangkan budaya religius di pesantren sesuai dengan 

kekhasan kepemimpinan Kiai dalam ruang komunitas masyarakan pesantren. 

aktivitas kepemimpinan sebagai mana diutarakan Terry bahwa kepemimpinan 

sebagai suatu hubungan dimana seseorang mampu mempengaruhi orang lain 

untuk melakukan suatu kerjasama dengan kerelaan  dalam usaha 

 
20 Djamaludin Ancok, Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 76. 
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melaksanakan berbagai tugas yang diberikan dan memiliki hubungan erat 

dengan pencapaian pada tujuan yang diinginkan oleh pimpinan.21 Hal ini jelas 

bahawa sesungguhnya aktivitas kepemimpinan tidak lain merupakan suatu 

proses mempengaruhi untuk mencapai tujuan-tujuan yakni tujuan dasar 

didirikannya pesantren sebagai lembaga dakwah dan pendidikan tafaqquh 

fiddin.  

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mendalami ajaran agama 

Islam tentu berimplikasi pada model kepemimpinan yang juga harus memiliki 

orientasi yang sama pada semangat ajaran agama, yakni dimana 

kepemimpinan Kiai sebagai simbol dari religiusitas yang menjadi kekuatan 

kepemimpinannya. Walaupun boleh jadi beberapa kelengakapan dibawahnya 

tidak secara langsung pada kehidupan beragama, namun yang jelas lembaga 

organisasi itu menjadi wasilah untuk kepentingan agama, disinilah kemudian 

penguat kepemimpinan Kiai simpul agama menjadi simbol religiusitas yang 

menjadi power dalam kepemimpinan, yang berdampak pada stabilitas 

organisasi yang mudah dikendalikan dengan baik, oleh karena kecerdasan 

spiritualitas yang memberikan sugesti kepada bawahan sehingga ada dorongan 

penerimaan yang baik. Peter G. Northouse menyampaikan bahwa banyak cara 

yang dapat digunakan untuk membuat konsep kepemimpinan, dan diantaranya 

dapat diidentifikasi sebagai pusat fenomina yang antara lain: 1). 

Kepemimpinan suatu aktivitas berproses,  2). Dalam kepemimpinan ada 

pengaruh yang digunakan, 3). Suatu kepemimpinan dilaksankan dalam suatu 

 
21 Georgeo R. Terry, Asas-Asas Manajemen, terj. Winardi (Bandung: Alumni, 1986), 343 
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komunitas kelompok, 4). Dalam kepemimpinan memiliki tujuan dan maksud 

yang  sama. dengan didasarkan pada komponen ini. Sehingga Peter 

menegaskan sesungguhnya dalam kepemimpinan suatu proses dimana ada 

aktivitas upaya mempengaruhi yang dilakukan seseorang kepada orang lain 

dengan maksud pencapaian tujuan yang telah ditentukan bersama.22 

Gambar: 5.2 

Interaksi Kiai Dalam Internalisasi Budaya Religius 

 

Kiai berperan juga sebagai guru dan orang tua di pesantren, menjadi 

sosok yang telah memiliki berbagai pengalaman dan pengetahuan utamanya 

dalam bidang keagamaan, memberikan Pendidikan kepada santri dengan nilai-

nilai budaya yang telah dibangun sebelumnya dan dikembangkan untuk 

memberikan kekuatan para karakter dan sikap santri.   

 
22 Peter G. Northouse, Kepemimpinan Teori dan Praktik, Penerjemah Ati Cahyani, (Jakarta: PT 

Indeks Permata Puri Media), 5 
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Seperti halnya otoritas dan power Kiai dalam mengembangakan 

budaya religius di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar, yang akan diuraikan secara berurutan berikut 

ini:   

Beberapa temuan penelitian di Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

menampilkan sosok Kiai Yazid Karimullah merupakan pendiri dan pengasuh 

pesantren yang tentu memiliki otoritas tertinggi di pesantren. berbagai hal 

yang kiai lakukan dalam  pengembangan budaya religius salah satunya dengan 

berbagi peran dan tanggung jawab dan penguatan fungsi dalam sistem 

organisasi pesantren, sehingga keterlibatan ini sesungguhnya sebagai bentuk 

penghargaan kepada bawahan dengan pemberian tanggung jawab amanah 

untuk dilaksanakan, karena penggunaan struktur sesungguhnya merupakan 

mekanisme efektif dalam pembagian otoritas pelaksanaan pengembangan 

budaya religius di pesantren. termasuk di dalamnya optimalisasi fungsi 

struktur lini dalam penyelesaian setiap program atau penyelesaian 

persamalahaan yang muncul.  

Di pesantren yang menjadi sental utama adalah Kiai, yang memiliki 

pengaruh sangat kuat dalam posisinya sebagai pengasuh pesantren, di 

pesantren Kiai menjadi pemimpin tunggal dan segala sesuatunya terpusat pada 

sosok Kiai. Namun seiring waktu dan perkembangan pesantren tentu Kiai 

memiliki keterbatasan-keterbatan waktu, tenaga, pikiran dalam memikirkan 

pesantren, sehingga atas perkembagan ini kepemimpinan pesantren mulai 

terdistribusi dalam sebuah manajemen kelembagaan yang lebih terstruktur 
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dengan pola kepemimpinan demokratis, yang awalnya sentralisasi menjadi 

pola manajemen desentralisasi.  

Otoritas merupakan hal terpenting yang mesti dimiliki oleh pemimpin, 

otoritas memungkinkan untuk melakukan distribusi tugas dan peran dalam 

organisasi. Pada perkembangannya otoritas Kiai dalam mengelola pesantren 

telah membangi kewenangannya ke dalam suatu mekanisme tata organisasi 

yang lebih terbuka dan proporsional. Kewenangan dimaksud seperti halnya 

dalam pengelolaan kelembagaan pesantren yang terdistribusi ke dalam satuan 

kerja atau organisasi lini baik pada lembaga formal maupun non formal.  pola 

kepemimpinan Kiai yang unik sesungguhnya lebih karena dilatar belakangi 

pengalaman – pengalaman yang universal. Seperti halnya pola kepemimpinan 

Kiai Yazid dan kepemimpinan Kiai Nawawi terdapat persamaan pola 

kepemimpinan yang kuat walaupun juga terdapat beberapa perbedaan-

perbedaan yang hal ini kemudian berimplikasi paga bagaimana diantara dua 

Kiai mengespresikan kepemimpinannya kedalam suatu mekanisme distribusi 

kewenangan kepada bawahannya. Kalo23 memberikan penjelasan bahwa 

komponen yang penting untuk diinternalasisasi pada diri pemimpin yakni: 1). 

ada sifat yang melekat pada pribadi pemimpin, semisal: kepribadian 

(personality), kemauan (ability), kesiapan dan kesanggupan (cability), 2. 

Kepemimpinan merupakan serangkaian aktifitas pemimpin yang berkaitan 

dengan kedudukan (posision) serta gaya-gaya dan perilaku sebagai pemimpi, 

3). Kepemimpinan sesungguhnya adalah proses adanya interaksi pemimpin, 

 
23 J. Kalo, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi 

Daerah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2002), 25. 
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anggota dan situasi. Kepemimpinan merupakan proses interaksi pemimpin, 

bawahan dan situasi.  

Sebagai seorang pemimpin tentu Kiai Yasid dan Kiai Nawawi 

memiliki otoritas dan power yang hal tersebut sama dengan yang disampaikan 

Hoy dan Miskel yang menjelaskan bahwa kekuasaan sebagai kemampuan 

membujuk dan merebut perasaan orang lain untuk melakukan apa yang 

diinginkan.24 Hal ini sesuai yang dilakukan Kiai Yazid dan Kiai Nawawi 

dalam mengembangkan budaya religus memberikan hak dan tanggung jawab 

yang sama kepada bawahan dalam melaksanakan aktivitas dan tugasnya, 

sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.   

Pelibatan seluruh komponen warga pesantren untuk memiliki tanggung 

jawab bersama dilingkungan pesantren hal ini banyak disebabkan karena 

kepemimpinan Kiai lebih banyak diarahkan pada kepemimpinan pendidikan 

dan kaderisasi, dan pesantren diasumsikan sebagai tempat/wadah lahirnya 

pemimpin ummat berbasis ilmu agama, karenanya dalam proses penguatan 

tersebut santri diperankan dan diberikan tanggung jawab sesuai dengan 

kemampuannya, dan santri yang memiliki kapasitas yang memadai 

ditempatkan pada posisi-posisi stategis dalam kepengurusan di pondok 

pesantren.  Semisal sebagai pengurus harian pesantren, Bidang kepesantrena, 

bidang ubudiyah dan lain sebagainya, hal ini bentuk penguatan kaderisasi agar 

santri mampu menjadi pemimpin yang lahir segabai regenerasi waktu 

mendatang. Hal ini sesuai dengan Maturity model Hersey dan Balanchard 

 
24 Wayne K Hoy, Cecil G Miskel, Educational Administration: Theori Research and Practice, 

342. 
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disusun berdasarkan perilaku : 1). Perilaku tugas: merupakan ketersedian 

waktu dimana pemimpin mampu meluangkan diri untuk memberikan suatu 

arahan dan pendampingan kepada bawahan tentang, apa, kapan dan 

bagaimana dia melaksasanakn berbagai tugas yang diberikan. 2).  Perilaku 

hubungan yang  menggambarkan perilaku pemimpin dalam membangun 

hubungan feedback dengan anggota, dengan pola memberi motivasi psikologis 

dan memberikan  kemudahan dalam hal perilaku. Pada aspek ini, dibutuhkan 

suatu kematangan, kesiapan akan melahirkan suatu kombinasi dalam perilaku 

tugas (directive) dan ditambah dengan perilaku dukungan (supportive) yang 

baik dan tepat.25 

Keberadaan seorang pemimpin sekaligus akan melekat padanya 

adanya otoritas, karenanya di Pesantren Nurul Qarnain  dalam menjalankan 

sistem organisasi pesantren Kiai Yazid sebagai pengasuh tertinggi yang 

memiliki posisi utuh dan absolut, namun demikian seiring perkembangan 

pesantren kiai membagi kewenangannya dengan pengurus pesantren yang ada.  

Sementara pelaksaan otoritas di Pesantren Al-Azhar, pengasuh 

memperhatikan peran serta majlis keluarga, sehingga Kiai Nawawi sebagai 

pengasuh walaupun memiliki otoritas tinggi, namun juga memperhatikan 

aspek lainnya semisal keterlibatan majlis keluarga dalam pelaksanaan otoritas 

di lingkungan pesantren Al-Azhar, hal ini berimplikasi pula dalam struktur 

pengurus harian pesantren dibantu oleh peran serta keluarga dekat pengasuh 

pesantren.  

 
25 Paul Hersey & Kenneth H. Blancard, Management of Organizational Behavior: Utilizing 

Humam Resources New Jersey: Prentice HallInc, 1982),  296. 
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Setidaknya hal tersebut sesuai dengan yang disampikan Thomas J 

Sergiovanni tentang  Tradisional Authority yang merupakan wewengan yang 

memili dasar pada sucinya tradisi yang diperoleh atas dasar 

keturunan/heridity. Seseorang yang dalam dirinya memiliki otoritas tradisonal 

akan selalu dihormati dan segani hal ini dikarenakan mereka telah memili 

suatu kekuasan dan otoritas yang menjadi institusi dan  terinternalisasi pada 

setiap masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan berbagai ciri yang antara 

lain: pertama, adannya ketentuan-ketentuan tradisoinal yang mengikat 

pemimpin yang mempunyai otoritas, kedua, Terdapat otoritas yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan poisisi kedudukan seseorang. ketiga, selama 

belam ada yang bertentangan dengan aturan-aturan tradisional maka bisa 

bertindak bebas. 26 

Dalam proses pendelegasian wewenang Kiai Yazid dan Kiai Nawawi 

terbangun pola hubungan kekeluargaan yang mengambarkan relasi orang tua 

anak, yang pada akhirnya berimplikasi pada pelaksanaan otoritas yang sering 

kali lebih banyak menggunakan pendekatan kultur. Kekuatan kharisma yang 

dimiliki Kiai menjadikan kedekatan antara pimpinan dan bawahan bukan lagi 

hubungan organisasi struktur garis komando, namun lebih pada terbentuknya 

pola hubungan humanis.   

Perbedaan otoritas Kiai Nawawi terletak pada pendelegasian tugas dan 

wewenang baik kelembagaan pesantren maupun lembaga pendidikan, pada  

aspek ini wewenang telah dibagi oleh pendiri pesantren, semisal untuk 

 
26 Thomas J Sergiovanni, Robert J Starratt, Supervision, Human Prespektif (New York: Mc. Grow-

Hill, 1983), 105. 
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lembaga MI dan MA merupakan kewenangan dan tanggung jawab keluarga 

Kiai Nawawi sebagai paling tua, sementara RA dan MTs adalah kewenangan 

adiknya. Pembagian kewenangan ini memiliki ketentuan kultural dimana 

masing bertanggung jawab mengembangkan lembaga sesuai tanggung 

jawabnya dan tidak boleh mengurusi lembaga lainnya, namun boleh 

membantu ikut serta mengembangkannya.  Weber memberikan pandangan 

bahwa Charismatic Authority adalah kepercayaan terhadap suatu sifat 

supranatual ataupun nilai intrinsik yang ada pada diri seseorang. Orang lain 

memberikan respon pada otoritas ini karena munculnya suatu keyakinan 

bahwa itu semua memiliki suatu keistimewaan.27 Seorang pemimpin yang 

memiliki otoritas kharismatik adalah pemimpin nartural daengan suatu ciri: 

tidak mengenal adanya mekanisme pemilihan mamupun pemberhentian yang 

tersistem, , kedua, tidak ada karir, dan pola kenaikan jabatan dan penggajian 

yang tertib, tiga, tidak ada pelatiha yang berjenjang dan beraturan, empat, 

tidak ada mekanisme kontroling dan pemberian peringatan,  lima, tidak ada 

kekuasaan lokal yang sesuai dengan tata hukum fungsional eksklusif, enam, 

tidak ada kelembagaan yang bersifat permanen.28 

Demikian pula pada aspek pendelegasian tugas Kiai Yazid dan Kiai 

Nawawi juga memperhatikan aspek kecakapan, kemampuan dan keahlian 

tertentu untuk pelaksanaan tugas-tugas lembaga formal, hal ini karena 

 
27 Hoy dan Miskel menyebut otoritas kharisma berpegangan pada individu yang memiliki 

kemampuan luar biasa yang melekat pada seorang pemimpin yang dicirikan dengan teladan, 

cenderung tidak rasional afektif, atau emosional dan sangat mengandalkan kualitas dan 

karakteristik peribadi. Hal ini disebabkan karena pemimpin kharimatik berasal dari daya tarik 

pribadi sang pemimpin, Wayne K Hoy, Cecil G Miskel, Educational Administration: Theory 

Research adn Practice, 244.  
28 Max Weber, Sosiologi, Terjm. (Yogyakarta: Pustaka Peelajar, 2009), 294-295. 
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bersesuaian dengan pertaturan-peraturan yang telah ketentuan lembaga-

lembaga terkait, termasuk dengan memperhatikan dengan berbagai kualifikasi 

yang mesti dimiliki sebelum diberikan wewenang. Pesantren sesungguhnya 

milik pengasuh sebagai pendiri sehingga dalam pelaksanaannya lebih banyak 

menggunakan wewenang-wewenang tradisional namun demikian tetap 

bersesuaian dengan perkembangan transformasi kelembagaan dan 

kepemimpinan yang dibangun secara kolektif berbasis sistem tata organisasi 

modern. Sehingga terdapat pergeseran wewenang awalnya berjalan secara 

natural tradisional menjadi kewenangan formal. Kiai  Yazid mendelegasikan 

kepada bawahannya yang memiliki konmpetensi, sementara Kiai Nawawi 

walaupun banyak melibatkan keluarga namun juga tetap memperhatikan aspek 

kompetensi sebagai ukuran, misalnya sebagian besar kepada lembaga 

pendidikan formal 90% telah menyelesaikan studi strata dua. 

Karenanya ini berkaitan dengan Rational-Legal Authority 

sesungguhnya wewenang didapatkan individu melalui terpenuhinya berbagai 

persyaratan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. 

Seseorang akan memperhatikan kekuasaan yang dimiliki, ketika ia pada posisi 

kedudukan dimana dia bertindak dan melaksakan hak dan tugasnya sesuai 

dengan mekanisme prosedur yang telah diatur. Mekanisme yang dimaksud 

disini dalam wewenang yang dimiliki ini merupakan ketentuan-ketentuan 

yang mendapatkan pengakuan serta dilaksanakan oleh masyarakat, bahkan 

yang diperkuat oleh aturan-aturan yuridis disebuh negara. Seseorang 
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religius 
culture

values of 
founder

socialization 
process

ceremonies 
and rites

stories and 
language

mendapatkan wewenang dibatasi oleh waktu dengan adanya batas periode 

tertentu.   

Keberadaan organisasi tentu dibutuhkan adanya pemimpin, begitu pula 

pemimpin butuh adanya power untuk menjalankan organisasi yang 

dipimpinnya. Demikian pula dalam kehidupan pesantren, Kiai sebagai aktor 

utama tentu dalam menjalankan pondok pesantren dibutuhkan power agar 

organisasi berjalan dengan efektif.  

Power utama Kiai Yazid sebagai pendiri dan pengasuh pesantren yang 

secara mandiri merancang dan mengkontruksi rancang bangunan sistem 

Pesantren Nurul Qarnain, kekuasaan penuh ini sesungguhnya merefleksikan 

dalam prosesnya Kiai Yazid mendirikan pesantren dari awal. Sebagai pendiri 

tentu akan berimplikasi pada pengakuan bawahan atas kekuasaan utuh yang 

dimiliki oleh Kiai Yazid. Demikian pula kekuasaan yang dijalankan oleh Kiai 

Nawawi sebagai penerus yang diamanahi oleh pendiri pesantren dalam 

mengembangkan pondok pesantren Al-Azhar.  

Gambar: 5.3 

Sumber Power dalam Pengembangan Budaya Religius  
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Pada umumnya Kiai lahir dan ditempa untuk melanjutkan suatu 

regenerasi kepemimpinan, karenanya jejak pendidikannya biasanya atas 

pilihan yang memiliki kesamaan jejak latar belakang pesantren yang dilalui 

pengasuh pesantren sebelumnya seperti halnya kesamaan dalam prespektif 

pemahaman keagamaan,  ketersambungan sanad keilmuan yang menjadi 

keharusan diantara Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar yang tidak hanya memiliki ketersambungan 

dalam prespektif ajaran ahlus sunnah wal jamaah namun secara kelembagaan 

harus memiliki ikatan yakni ketersambungan kedua pesantren tersebut dengan 

Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo yang menjadi sumber ajaran, 

nilai-nilai budaya dalam mengembangkan budaya religius Pesantren Nurul 

Qarnain dan Pesantren Al-Azhar.  

Kiai lahir di lingkungan pesantren maka demikian pula pertumbuhan 

nya akan senantiasa berinteraksi secara ketat dengan kehidupan pesantren 

yang kental dengan nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah. Demikian halnya 

dengan Kiai Yazid dan Kiai Nawawi keduanya tumbuh dalam suatu sistem 

keluarga yang memiliki pengetahuan agama yang baik yang terinternalisasi 

dalam pola pikir, sikap dan perilaku  dan juga tertempa dalam pendidikan 

yang sama yakni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo yang tentu 

diakui atau tidak mewarisi berbagai model, kekhasan yang ada di Pesantren 

Sukorejo yang pada akhirnya mampu diinternalisasikan di kedua pesantren 

tersebut dengan berbagai karakter kekhasan masing-masing. Kesamaan 

budaya pesantren Nurul Qarnain dan Pesantren Al-Azhar dengan Pesantren 
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Sukorejo adalah suatu keniscayaan sebagaimana Zamakhsyari Dhofier 

mengatakan bahwa dalam dunia pesantren penghormatan dan kepatuhan yang 

sangat tinggi kepada guru didasarkan pada suatu kepercayaan bahwa ia 

memiliki risalah suci karena dianggap memiliki kunci dalam hal penyalur 

pengetahuan keagamaan yang diberikan oleh Allah. Disinilah kemudian 

seorang murid wajib patuh dengan mutlak kepada seorang guru harus 

dipahami dengan suatu interaksi kesalehan guru kepada Allah SWT, diikuti 

dengan kerulusan, kerendahan hati dan kecintaan dalam mengaj muridnya.29 

Pengetahuan agama dan pengalaman-pengalaman yang di dapat di 

Pesantren Sukorejo oleh Kiai Yazid dan Kiai Nawawi sesungguhnya 

merupakan pengembaraan keilmuan yang pada akhirnya menjadi warisan 

yang menjadi sumber inspirasi yang kemudian dijewantahkan kedalam 

mengembangkan budaya religius, sesuai dengan paparan data dan temuan 

penelitian di dua kasus tersebut menggambarkan bahwa pengembangan 

budaya religius sesungguhnya penjewantahan dari didikan yang ditanamkan 

oleh KHR. As’ad Syamsul Arifin yang merupakan pengasuh dari Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Sebagaimana yang disampaikan 

Mardiyah, dalam Disertasinya yang berjudul Kepemimpinan Kiai Dalam 

Memelihara Budaya Organisai, bahwa pesantren terkonstruksi atas bagunan 

kebudayaan yang kuat semisal pada aspek rancang bangun kesejarahan yang 

telah menjadi pondasi utama yang mengakar menjadi nilai-nilai perilaku 

 
29 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3S, 2015), 129. 
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budaya pesantren serta kekhasan pada aspek tradisi ke ilmuan yang memili 

corak ragam tersendiri.  

Zamakhsyari Dhofier mengatakan bahwa dalam tradisi pesantren 

mengembangkan suatu sistem interaksi guru dan murid yang berlangsung 

selama-lamanya bagi kiai maupun santri. Adanya rasa hormat dan patuhnya 

murid kepada guru berlaku mutlak dan tidak mengenal kata terputus. 

Hubungan yang terus seumur hidup, dan bahkan seorang murid memiliki rasa 

hormat yang tinggi sampai pada kelurga dan keturunan kiai.30 

  

 
30 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi 125.  
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Diagram 5. 1 

Sanad Pengembangan Budaya Religus  

PP. Nurul Qarnain dan PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 
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Pengembangan budaya religius di kedua pesantren, bersambung pada 

satu muara sumber sanad keilmuan dari Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo oleh karena Kiai Yazid dan Kiai Nawawi merupakan 

alumni dari pesantren yang sama.  

Kekuatan power Kiai Yazid terletak pada karisma yang dimiliki oleh 

karena selain sebagai sosok pengasuh dan pendiri pesantren,  Menurut Babun 

Suharto Kiai merupakan seorang  figur utama pesantren selain karena ilmu 

yang mumpuni, Kiai sebagai pendiri, pemilik pesantren dan sekaligus 

pewakaf.31  Namun disisi lain kekuasaaan Kiai Yazid  memiliki keluasan 

perilaku yang menjadi pengakuan bawahan untuk mengikuti setiap titah yang 

disampaikan sebagai amanah untuk dijalankan bawahannya, demikian Kiai 

Nawawi sebagai sosok yang disepukan dalam keluarga pesantren Al-Azhar 

dan sebagai pengasuh tentu juga memiliki karisma yang melekat dalam 

dirinya, hal ini karena latar belakang keilmuan yang dimiliki yang diakui oleh 

bawahannya. Sebagai Bertram H Raven menyatakan bahwa Kekuasaan 

Karisma merupakan kekuasana keahlian yang berdasar pada pola hubungan 

yang dibuat dalam organisasi tempat dimana kelompok itu berada. Hubungan 

yang dibangun di dalam kelompok tersebut biasanya didasarkan atas 

kepercayaan yang ditekankan kepada anggotanya. Dalam kekuasaaan ini 

sesunguhnya menghendaki kesamaan, penghormatan terhadap seseorang yang 

bisa jadi berubah oleh karena sebab pengaruh dari pihak lain.32  

 
31 Babun Suharto, Dari Pesantren Untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era 

Globalisasi (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 84.  
32 Bertram H Raven, Social Influence and Power, Current Studies in Social Psychology, Steiner 

(Eds), (New York: Holt, Renehart, 1965), 371-382. 
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Karakteristik lain yang melekat pada seorang Kiai adalah identik 

dengan kemampuan kitab kuning dan pengetahuan agama yang luas, kitab 

kuning menjadi ciri khas literatur utama  yang dikaji disamping juga literatur-

literatur lainnya. Makanya Kiai Yazid dan Kiai Nawawi senantiasa menjadi 

rujukan masyarakat dalam mengkonsultasikan berbagai permasalahan yang 

dihadapinya, terutama kaitannya dengan permasalahan keagamaan dan sosial 

kemasayarakatan.  

Keluasan ilmu agama yang dimilik Kiai dapat juga disebut sebagai 

keahlian yang khusus dan menjadi dasar power-nya dan sekaligus pengaruh di 

dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, Yulk33 menjelaskan: kemampuan 

khusus dan keterampilan tekhnis akan menjadi dasar power apabila ada 

keterlibatan yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lain yang memiliki 

pengetahuan atau keterampilan dimaksud. Sehingga ketika kekuasaan seorang 

pemimpin akan bertambah apabila ia memiliki sumber keahlian dan diyakini 

sebagai sumber dalam meberikan informasi dan berbagai nasehat yang bisa 

mnejadi rujukan, maka anggota bisa mengerjakan berbagai perintah yang 

diberikan tanpa mendapatkan suatu penjelasan perintah yang diberikan. 

Atas dasar uraian diatas tersebut, sesungguhnya kreteria sebagai 

pimpinan pesantren harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmu 

agama dan cakap dalam menjalankan kepemimpinan. Sesuai pula dengan 

penjelasan undang-undang No. 18 2019 tentang pesantren pada Bab III pasal 9 

ayat 2 yang menjalaskan bahwa Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

 
33 Gary Yulk, Kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta: PT. Indeks), 183.  
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merupakan pimpinan tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, 

figur, dan teladan dalam penyelenggaraan pesantren.  

Kiai Yazid sebagai pengasuh pesantren memiliki pengetetahuan agama 

yang baik yang didasarkan pada kemampuan kajian kitab kuning dan salah 

satu inisiasinya adalah mempelopori berdirinya Ma’had Aly yang dikhususkan 

dalam mengkaji kitab-kitab kuning dengan fokus kajian fiqh dan usul fiqh 

demikian pula Kiai Nawawi sebagai Kiai Akademisi yang  memiliki 

pengetahuana agama yang baik hal ini salah satunya dibuktikan juga dengan 

posisi sebagai salah satu anggota komisi fatwa dalam kepengurusan PW MUI 

Jawa Timur. Keahlian atau kemampanan ilmu yang dimiliki Kiai termasuk 

dalam expert power (kekuasaan keahlian) yakni suatu kekuasaan yang 

menuntut adanya keahlian, penguasaan, keterampilan dan bakat khusus. 

Keahlian dapat pula dibuktikan dengan berbagai reputasi yang telah diakui, 

keahlian yang tersetifikasi dan juga karya-karya nyata yang telah dibuktikan 

dan diakui keberadaannya. 

Perjalanan waktu telah menguatkan Kiai Yazid sebagai sosok yang 

dikenal luas oleh masyarakat desa sampai perkotaan, begitu pula hubungan 

dengan tokoh agama, pemerintah dan tokoh politik, hal ini menjadi penanda  

bahwa pribadinya diakui sebagai tokoh yang memiliki kiprah yang sangat 

kuat. Demikian Kiai Nawawi atas peran dan keterlibatannya dalam sosial 

kemasyarakat juga terbangun jejaring yang juga luas baik masyarakat kultur 

maupun pada kalangan akademisi. Disamping sebagai pengasuh pesantren 

keduanya sama-sama memiliki peran strategis dalam organisasi NU yang 
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memiliki kultur kuat pada tingkatan grass  root dan tentu dalam 

kepemimpinannya pun ada banyak kemiripan oleh karena interaksi  sehingga 

terdapat adopsi dalam menjalan pesantren. Karena sesuai adagium yang 

menyatakan bahwa Pesantren adalah NU kecil. Sebagai tokoh yang lahir dari 

kultur NU tentu memberikan efek pada model kepemimpinan organisasi yang 

demokratis dan moderat dan terinternalisasi dalam pola kepemimpinannya di 

pondok pesantren.  

Melihat begitu pentingnya posisi dan peran Kiai dalam kehidupan 

masyarakat yang tidak hanya berkedudukan sebagai konsultan agama, namun  

juga ikut memerankan diri dalam bebagai kepentingan sosial kemasyarakatan, 

maka sesuai yang disampaikan oleh Sukamto bahwa Kiai melekat kepadanya 

berbagai status yakni selain status sebagai tokoh agama, namun melekat juga 

pada sosoknya figur dalam suatu komunitas. Hal ini sesungguhnya tidak bisa 

dilepaskan dari kepribadian yang memiliki berbagai kelebihan-kelebihan. 

Karena Kiai memiliki karisma dan juga kesalehan dan kepemimpinan. Segala 

hal yang berkatian dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat biasanya 

Kiai menjadi tempat untuk berkonsultasi, karenanya Kiai tidak hanya sebagai 

tokoh agama,  namun juga menjadi tokoh bidan sosial, ekonomi, politik dan 

budaya.34 

Ciri penting  pesantren adalah karisma Kiai sebagai pemimpin 

pesantren, kekuatan pengaruh pesantren di masyarakat oleh karena ketokohan 

pendiri pesantren. semakin kuat pengaruh Kiai, hal itu boleh jadi karena 

 
34 Sukamto, Kepemimpinan dan Struktur Kiai (Jombang: Jurnal Prisma, 1997), 28 
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kualitas diri dan keilmuan atau bahkan oleh karena jejaring diantara Kiai 

selama proses pendidikan di pesantren, karenanya pesantren memberikan 

pengaruh yang luas dan diakui masyarakat. 

Sesuai uraian pada data penelitian menunjukkan bahwa Kiai Yazid 

sosok pejuang, dan Kiai Nawawi adalah peribadi tegas, semangat dalam 

berjuang, dan riyadhah yang kuat dan memiliki sanad ketersambungan ilmu 

yang baik begitu pula Kiai Nawawi sebagai sosok yang  yang diseniorkan, dan 

memiliki perilaku yang baik dan humble, giat dan ulet sama-sama memiliki 

suatu komitment kecintaan yang tinggi terhadap pesantren. beberapa hal dapat 

ditunjukkan semangat Kiai dalam menjaga dan mengembangkan diberbagai 

sektor pesantren yang secara peribadi hadir langsung  dalam mewujudkan 

berbagai kebutuhan-kebutuhan pesantren sebagai respon atas tuntutan 

masyarakat. Semisal pengembangan pendidikan formal dimana Kiai Yazid 

dan Kiai Nawawi berperan langsung dalam memberikan perhatian dengan 

melakukan memonitoring agar lembaga dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuannya. Disinilah sosok Kiai menjadi model yang sempurna bagi 

bawahannya dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang 

ditugaskan oleh pesantren.  

Perilaku yang ditunjukkan oleh Kiai akan menjadi model keteladanan 

utuh bagi bawahannya, karenanya Suparlan35 mengatakan bahwa keteladanan 

itu meruppakan role model yang memberikan contoh semisal sikap, perilaku 

dan membentuk kepribadian seseorang. Sosok Kiai mengambarkan 

 
35  Suparlan, Pemimpin sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing,, 2006), 34.  
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kepribadian yang sholeh, sehingga menurut Rochman dan Gunawan36 

kepribadian Kiai memiliki pengaruh langsung dan kumulatif terhadap perilaku 

bawahan dan masyarakat sekitarnya. Perilaku Kiai dalam proses interaksi 

bersama santri akan memberikan pengaruh motivasi, semisal norma dan etika, 

gaya tutur kata, perilaku kesehatan dan sikap yang ditunjukkan, maka santri 

akan termotivasi meniru Kiainya, semisal cara berpakaian, semangat dalam 

belajar, dalam ikut serta menjaga kebersihan dan persoalan lainnya.  

Keteladanan Kiai Dalam prespektif apapun keberadaan pondok 

pesantren tidak dapat dipisahkan dari keteladanan-keteladan dan peran 

seorang kiai  sebagai leader¸dalam aspek tugas dan fungsi kiai tidak hanya 

sekedar memberikan bimbingan berupa pengajian kepada santri, menyusun  

kurikulum, namun lebih dari itu kiai sebagai sosok yang menata kehidupan 

umat yang sekaligus sebagai pemimpin bagi masyarakat.37  

Model kepemimpinan Gibson38 searah dengan pola dan kondisi 

kepemimpinan yang ada pada lingkungan pesantren. karena tidak satupun 

diantara kedua pesantren yakni Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar yang menggunakan model paksaan 

dalam menjalankan kepemimpinannya, justru yang banyak ditampilkan adalah 

nasehat-nasehat dan keteladanan dari sang Kiai yang ditunjukkan kepada para 

 
36  Rohman dan Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Pemimpin menjadi Pemimpin 

yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa (Bandung: Nuansa Cendikia, 2011), 52. 
37 Imron Arifi, Kepemimpinan Kiai dalam Perubahan Manajemen Pondok Pesantren (Yogyakarta: 

CV. Aditya Media, 2010), 47. 
38 Gibson, James L, John M. Ivancevich dan James H. Donnelly Jr. Organisasi, Perilaku, Struktur, 

Proses, Alih Bahasa Nunuk Adiarni, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996). 4. 
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bawahannya bahkan masyarakat umumnya. Gaya kepemimpinan Kiai ini 

sesungguhnya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.  

Diagram 5. 2 

Pengaruh Power Kiai dalam Pengembangan Budaya Religus  

 

Walaupun Kiai Yasid dan Kiai Nawawi adalah merupakan pengasuh 

pesantren namun memiliki keberbedaan dalam latar belakang bagaimana 

keuasaan tersebut diperoleh. Kiai Yazid adalah pendiri dan pemilik pesantren 

sehingga dapat menjadi suatu keyakinan bahwa power yang dimiliki oleh 

karena proses tempaan dimana sejak awal membangun kekuasaan tersebut dari 

proses yang sangat panjang, penuh dengan perjuangan sedari awal pesantren 

hanya 40 M2 dan  sekarang luasnya sudah puluhan hektar. Demikian pula 

dalam proses pembangunan pesantren, layanan pendidikan, ekonomi pesantren 

dikerjakan dan dirancang sendiri sehingga ini menjadi suatu bukti dimana 

otoritas dan power Kiai Yazid masih belum terdistribusikan seperti dalam 

pengelolaan pesantren saat ini yang lebih modern. Kiai Yazid tidak 

membutuhkan legitimasi apapun dalam mengembangkan pesantren, oleh 

karena legitimasi tersebut dibangun melalui proses yang sangat panjang, 

dengan kekuasaan yang absolute dapat mengerjakan dan memutuskan apapun 

atas dasar kesempurnaan power yang dimiliki.  
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Walaupun Kiai Yazid memiliki power tertinggi di Pesantren Nurul 

Qarnain, dalam menjalankan organisasi pesantren sangatlah demokratis hal ini 

ditunjukkan dengan pola bagaimana power dijalakan, semisal dalam setiap 

membuat kebijakan dan keputusan dengan melakukan musyawarah bersama 

pengurus pesantren untuk menghimpun data-data sehingga formulasi aturan 

yang dikeluarkan tepat sesuai dengan permasalahan yang muncul dan juga 

peraturan tidak tumpang tindih dengan peraturan ada sebelumnya. karenanya 

sebelum kebijakan dikeluarkan Kiai Yazid bertabayyun kepada pengurus dan 

sekaligus melakukan analisa identifikasi masalah yang muncul, menentukan 

format pelaksanaannya Temasuk ketentuan sanksi bagi yang melanggar dan 

evaluasi pada setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan. 

Menurut Abd. Halim Soebahar kebijakan yang menjadi aturan 

merupakan hasil dari proses analisis mendalam tentang berbagai pilihan yang 

selanjutnya diakhiri dengan pengambilan suatu keputusan yang dipandang 

terbaik. Dan kebijakan yang diambil tersebut, dasar utama yang menjadi 

pertimbangan adalah akal. Akan tetapi, pada kebijakan lain yang lain tidak 

berarti semuanya merupakan hasil dari pertimbangan akal yang dimiliki 

manusia, namun keberadaan akal menjadi poin paling penting dalam 

mengambil suatu keputusan dari berbagai alternatif opsi di dalam proses 

memutuskan pengambilan kebijakan.39 

Berbeda halnya dengan Kiai Nawawi power kepemimpinan yang 

dimiliki adalah oleh karena hubungan kekerabatan atau faktor dimana hal 

 
39 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonansi Pimpinan sampai UU 

Sisdiknas (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 11. 
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tersebut berdasarkan petunjuk simbolic dari pengasuh KH. Wildan agar 

kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh KH. Nawawi Thabrani, petunjuk ini 

dasarkan pada pesan-pesan simbolik yang disampaikan Kiai Wildan, semisal 

memasrahkan berbagai urusan pesantren, mewakilkan pengelolaan pesantren 

dan berbagai kegiatan pesantren kepada Kiai Nawawi, namun demikian dalam 

proses powernya masih memiliki keterbatasan-keterbatan oleh karena dalam 

beberapa hal dilaksanakan secara kolektif kolegial, dengan melibatkan masjlis 

keluarga dalam proses pengembangan pondok pesantren al-Azhar.  

Posisi Kiai dalam membuat kebijakan diinternal pesantren terlebih 

dahulu mengedepankan kebersamaan diantara majlis keluarga untuk 

melakukan musyawarah musfakat yang sangat terbuka dan saling 

menghormati atas hak masing-masing dalam menyampaikan pendapatnya, 

terutama ketika dalam memutuskan suatu permasalahan atau kebijakan yang 

urgen berkaitan dengan santri, melibatkan seluruh majlis keluarga dalam 

berbagai kebijakan di pesantren al-Azhar sesungguhnya juga merupakan 

petunjuk dari pendiri pesantren Kiai Wildan tentang mekanisme dalam 

pengelolaan pesantren.  

Latar belakang dan pengalaman pendidikan yang luas, menjadikan 

Kiai Nawawi tertempa dengan baik, terutama dalam pengelolaan pesantren, 

sangat demokratis dan memberikan kepercayaan penuh kepada majlis 

keluarga dan para pengurus pesantren dalam mengembangkan pesantren 

kearah yang lebih baik dan positif. Musyawarah sesungguhnya adalah bagian 

dari prinsip-prinsip demokrasi, dimana ada saling menghargai dan 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 
 

361 

menghormati dan mendegarkan gagasan dari seluruh peserta rapat. Sebagai 

mana konsep syura (musyawarah) yang disampaikan oleh Abdullah Hamid 

Ismail al-Anshori bahwa arti penting bermusyawarah bisa menjadi jalan 

persatuan,  melatih fungsi otak untuk berfikir, dan menjadi pegangan untuk 

memperoleh kebenaran yang ada unsur kebaikan dan keberkahan.40 

Kepemimpinan demokrasi Kiai dalam menjalankan pesantren 

sesungguhnya memiliki keterbatasan dalam menjalankan kekuasannya, 

dibatasi dengan keterlibatan majlis keluarga dalam memutuskan berbagai 

persoalan, dan walapun dalam menjalankan kekuasannya memiliki 

keterbatasan, namun ini justru bagi pesantren Al-Azhar menjadi kekuatan 

karena dalam proses pengelolaan pesantren dapat dilaksanakan dengan 

kolektif kolegial bersama mengembangakan pesantren dengan tanggung jawab 

yang sama.  

Pesantren Al-Azhar mengembangkan pola kepemimpinan kolektif, hal 

ini dijewantahkan dalam dalam proses pengambilan keputusan yang 

melibatkan anggota keluarga yang lebih pada sistem kultur, Kiai Nawawi 

sebagai pelaksana dan dari seluruh keputusan tersebut kemudia di kerjakan  

secara bersama-sama (collective) sesuai dengan kewenangannya masing-

masing. sebagaimana disampaikan Zamakhsyari Dhofier seorang pemimpin 

yang dipandang berhasil kadang kala juga membutuhkan peran serta dari 

keluarga terdekatnya.  Pemimpin memerlukan badal (pengganti) untuk 

membantunya dalam mengurusn pesantren dan memberikan pendampingan 

 
40 Abdul Hamid Ismail al-Ansori, al-Syura wa Asaruhu fi al-Demokratiyah (Kairo: al-Mathba’ah 

as-Salafiyah, 1980), 7. 
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kepada santri, badal lebih banyak diambil dan diangkat dari unsur keluarga 

terdekat.41  

Ulasan Zamakhsyari Dhofier tersebut diperkuat oleh Abd. Halim 

Soebahar bahwa bentuk kepemimpinan kolektif tanpaknya lebih 

memunkginkan untuk diterapkan dan ada baiknya apabila pola lolektif ini 

sudah mulai diterapkan sewaktu Kiai masih hidup. Dalam hal ini, sang Kiai 

(biasanya disebut Kiai sepuh) sudah harus memulai melibatkan orang-orang 

kepercayaannya dalam kepemimpinan pesantren di samping anak-anaknya 

sendiri. Oleh karenanya, disaat kiai sepuh wafat, maka keberlanjutan 

pesantren bisa dijaga dengan kepemimpinan kolektif dimaksud. Lebih dari itu, 

pola kepemimpinan kolektif ini penting karena pola kepemimpinan yang 

selama ini tampak mulai kewalahan untuk mengimbangi pesantnya 

perkembangan  pesantren, sebagai akibat dari mulai merosotnya karisma sang 

Kiai dan beragamnya aktivitas pesantren dengan segala inovasinya.42  

  

 
41 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3S, 2015), 109.  
42 Abd. Halim Soebahar, Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Dan 

Sistem Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2013), 74. 
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Gambar 5.4 

Elemen dalam Pegembangan Budaya Religius  

  

 

Kekuatan Kiai dalam pengembangan budaya religius dilakukan juga 

simbolisasi dapat menjadi perhatian santri, disamping juga keterlibatan power 

sturktur yang mengawal pelaksanaanya ditambah pula keberadaan organisasi 

yang mendukung penuh serta system yang menjadi pelaksanaan budaya dapat 

dilaksanakan dengan baik dan kegiatan rutin yang selalu membangkitkan 

semangat santri untuk melakukan apa yang telah ditetapkan.  

Gaya kepemimpinan Kiai Yazid sangat unik, power dan otoritas 

sebagai pemimpin dalam proses tata kelola kelembagaan tidak hanya 

mencukup pada struktur yang ada semisal berbagi peran dan tanggung jawab, 
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namun hampir setiap hari aktif ambil peran dalam proses pengembagan 

pesantren, dan aktivitas pesantren lainnya, ini menandakan bahwa Kiai Yazid 

tidak hanya andil dibalik layar namun juga pro aktif melakukan aksi nyata 

dengan gaya dan pola sesuai dengan yang kehendaki. Aksi turun langsung 

yang senantiasi dilakukan oleh Kiai Yazid sebagai bentuk perhatian kepada 

pelaksanaan pengelolaan pesantren disamping juga bentuk keteladanan bagi 

bawahannya.  

Kiai Yazid lebih identik dengan sebutan Kiai tradisional atau salaf 

sosok yang mencurahkan penuh perhatian kepada pesantren, memikirkan 

bagaimana pesantren dimasa yang akan datang, dekat dengan masyarakat akar 

rumput dengan memberikan dampingan-dampingan keagamaan dan pesoalan 

sosial, politik dan budaya tanpa memperhatikan aspek-asepek lain semisal 

adakah hubungan langsung dengan kedudukan dan peningkatan ekonomi 

pribadi. Sesungguhnya lebih sebagai guru ummat. 

Demikian halnya dengan Kiai Nawawi selain sebagai pengasuh 

pesantren, belaiu lebih banyak berkiprah di luar pesantren sebagai akademisi 

dan memiliki jejaring yang juga luas, karenanya lebih dikenal sebagai Kiai 

Akademisi mengingat kegiatannya lebih banyak diruang-ruang pengembangan 

akademik. Sehingga lebih menonjol sebagai intelektual ulama’ dengan 

berbagai kiprahnya.  

Sebagai Kiai yang bergelar Doktor mempengaruhi pola dalam 

pengelolaan pesantren, disamping menjadi simbol pengakuan bawahan akan 

keilmuan Kiai yang ditopang dengan akademik. Selain itu, sebagai seorang 
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akademisi di Universitas Ibrahimy juga berkiprah dalam berbagai organisasi 

profesional dan kemasyarakat baik di NU, PW. MUI Jawa Timur, Ketua 

Baznas Situbondo sebagai bagian prestasi konstribusi dalam khidmah kepada 

masyarakat.  Sebagai Kiai Akademisi Kiai Nawawi aktif menulis baik yang 

kajian keilmuan akademik maupun karya tulis bebas yang berbahasa 

Indonesia, berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Setidaknya ini power dalam 

mengespresikan keilmuan yang diakui oleh masayarakat pada umumnya.  

Otoritas dan power Kiai dalam mengembangkan budaya religius di 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren AL-Azhar dapat 

dilihat pada bagan dibawah ini:  
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Diagram 5.3 

Otoritas dan Power Kiai Dalam Pengembangan Budaya Religus  

PP. Nurul Qarnain dan PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 
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Dari Diagram paparan diskusi tersebut maka dapat disusun proposisi 

sebagai berikut : 

Pertama, Proposisi Otoritas Kiai Dalam Mengembangkan Budaya 

Religus PP. Nurul Qarnain dan PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar: 

Proposisi 1 : Otoritas Kiai dapat Mengembangkan Budaya Religius di 

Pondok Pesantren bilamana menggunakan pola obsolut dan 

kolektif kolegial 

Proposisi 2 : Pendelegasian otoritas Kiai dapat Mengembangkan Budaya 

Religius di Pondok Pesantren bilamana para personalia 

berdasarkan senioritas, rekrutmen, memiliki kehalian, dan  

rekomendasi Kiai serta personalia yang disetujui oleh majlis 

keluarga. 

Proposisi 3  Pendelegasian otoritas berbasis kearifan lokal dapat 

Mengembangkan Budaya Religius di Pondok Pesantren 

bilamana terdapat relasi orangtua-anak antara kiai . 

 

Kedua, Proposisi power Kiai Dalam Pengembangan Budaya Religus 

PP. Nurul Qarnain dan PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar: 

Proposisi 1 : Power Kiai dapat Mengembangkan Budaya Religius di 

Pondok Pesantren bilamana posisi kiai sebagai pendiri, 

pemilik, pengasuh dan dijalankan secara kolektif kolegial. 

Proposisi 2 : Power Kiai dapat Mengembangkan Budaya Religius di 

Pondok Pesantren bilamana kiai sebagai expert power 
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dengan kemampuan akademisi pesantren, istiqomah, 

humoris dan humble. 

Proposisi 3  Landasan Power Kiai dapat Mengembangkan Budaya 

Religius di Pondok Pesantren bilamana kiai dibesarkan 

dilingkungan taat beragama, dekat dengan Grassroot, 

Berokrasi dan memiliki ligitimasi majlis keluarga. 

Proposisi 4  Sarana kontrol Power Kiai dapat Mengembangkan Budaya 

Religius di Pondok Pesantren bilamana kiai memberikan 

keleluasaan pada bawahan dalam berinovasi, kontroling 

kelembagaan dan majlis kontrol keluarga. 

 

B. Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar 

Setiap orang pasti butuh berinteraksi dengan orang lain, baik sekedar 

saling menyapa, berbicara atau bertukar gagasan, memberi dan menerima 

informasi, berbagi pengetahuan dan hal lain yang berkatan dalam memenuhi 

kebutuhan. Posisi penting komunikasi adalah agar setiap keinginan, kehendak 

lebih mudah untuk tersampaikan. Richard43 menjelaskan komunikasi 

merupakan suatu proses untuk menukarkan informasi yang mesti dipahami 

orang lain. Dengan tujuan untuk memberikan suatu pengaruh maupun 

 
43 Ricard L Daft, Management (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 414 
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motivasi perilaku. Pesan yang disampaikan bisa dengan tertulis ataupun 

ungkapan lisan dan bentulain pesan nonvrebal.  

Begitu pula dalam sebuah organisasi, Pemimpin harus mengetahui 

cara-cara tentang komunikasi efektif, hal ini dikarenakan beberapa asalan. 

Pertama, karena komunikasi itu merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasiaan, dan pengendalian manajemen. Kedua, 

komunikasi merupakan aktifitas yang banyak digunakan dan sangat menyita 

waktu.  Ketiga, Keberadaan komunikasi merupakan salah satu faktor urgen 

dalam membangun interaksi dalam lembaga organisasi. Suatu komunikasi 

yang tidak dilakukan dengan benar maka miliki efek terhadap mekanisme 

organisasi yang tidak akan berjalan dengan efektif sesuai dengan perencanaan 

yang sudah ditentukan. Menurut Stoner44 bahwa pemimpin wajib melatih diri 

untuk kemahiran dalam berkomunikasi yang efektif, karena adanya dua alasan 

komunikasi merupakan proses dari pelaksanaan perencanaan yang kedua 

komunikasi merupakan kegiatan yang menyita waktu bagi pimpinan.  

Kemampuan komunikasi pemimpin akan berdampak pada proses yang 

ada dalam organisasi,  karenaya saat terjadi interaksi komunikasi pemimpin 

dapat memberikan informasi kaitannya dengan tanggungjawabnya. Hal ini 

dikarenakn informasi harus  harus terinternalisasi dengan baik dengan 

menggunakan berbagai saluran/media agar mudah diterima dan dapat 

dilaksanakan dengan baik. Disaat pemimpin melakukan proses 

 
44 James A. F. Stoner, Management Third Edition (New Jersey: Prentice Hall, 1986), 115 
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pengorganisasian maka dibutuhkan komunikasi dengan pihak lain untuk 

berbagi peran dan berbagi tugas kerja.  

Selain itu, makna penting komunikasi bagi seorang permimpin terletak 

pada tugas dan peranya dalam membina dan membimbing, mempengaruhi dan 

mengarahkan, memotivasi dan mengevaluasi anggota organisasi untuk 

bersama-sama melakukan tugas pekerjaan yang telah ditetapkan bersama yang 

mengarah kepada tercapainya tujuan yang telah disepakati, semua ini tentu 

membutuhkan komunikasi yang sangat baik agar segala sesuatunya dapat 

dipastikan benar-benar efektif. Karena sesungguhnya dalam komunikasi harus 

terjalin komunikasi dua arah yang benar-benar saling merasa nyaman, aman 

dalam menyampaikan berbagai informasi dan gagasan masing-masing, 

terutama bawahan leluasa menyampaikan idenya tanpa harus merasa tertekan 

dengan posisinya sebagai bawahan.  

Jika komunikasi dinilai sebagai terjadinya penyampaian informasi 

antara komunikan dan komunikator yang tidak memiliki status hubungan 

apapun maka sangatlah sederhana, namun apabila dalam proses komunikasi 

tersebut tidak hanya informasi yang disampaikan, namun berkaitan dengan 

kesepakatan-kesepakatan antara pimpinan dan bawahan berkaitan dengan 

pemberian komando perintah, menggerakkan orang lain, maka tentu 

komunikasi ini lebih rumit mengingat dalam komunikasi sebagai bagian dari 

proses untuk mempengaruhi orang lain agar dapat memahami suatu informasi 

pesan yang disampaikan berikut bersedia melaksanakan pesan yang diterima. 
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Karenanya Tubbs dan Moss, 45  Sereeno dan Bodaken46 menawarkan konsep 

dalam mehami komunikasi: 1). komunikasi sebagai tindakan searah (linear), 

yang bermakna bahwa komunikasi sebagai penyampai pesan dari seseorang 

ataupun institusi kepada pihal lain atau komunitas lain dilakukan secara 

lansung maupun media. 2). Komunikasi merupakan interaksi (interaction) 

yang memiliki suatu makna bahwa komunikasi merupakan tindakan satu arah 

yang miliki interaksi umpan balik (feedback) adanya respon yang  terjadi 

antara seseorang yang bertindak sebagai pengirim pesan dengan pihak yang 

berposisi sebagai penerima pesan, karena komunikasi itu sesungguhnya 

sebagai interaksi dari sebab akibat, aksi reaksi yang memiliki arah bergantian. 

3). Komunikasi adalah transaksi (transactional) merupakan model komunikasi 

yang dimaknai sebagai proses dinamis yang secara teratur dan 

berkesinambungan dapat mengubah pihak yang bermomunikasi. 

Pengasuh sebagai pemimpin tertinggi di pesantren yang memiliki 

peran sentral dengan mengayomi ribuan santri sangtlah penting memiliki 

kecakapan dalam berkomunikasi dan memahami berbagai media/saluran 

komunikasi, hal ini agar santri dapat dengan baik menerima pesan yang 

disampaikan, yang pada akhirnya juga berpengaruh pada pesepsi bawahan 

dalam menerima pesan yang baik. Dalam proses komunikasi membutuhkan 

transmisi simbolik yang dapat digunakan:47 1). Dalam komunikasi melibatkan 

orang lain, memiliki makna dalam komunikasi cara manusia saling 

 
45 Stewart L Tubbs, Sylvia Moss, Human Communication New York: Random House, 1983), 5. 
46 Keneth K Sereno, Edward M. Modaken, Trans-per, Understanding Humam Communication 

Boston: Houghton Mifflin, 1975), 6. 
47 James A Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R Gilbert Jr, Management, 216. 
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berinteraksi. 2). Komunikasi merupakan kesamaan arti. 3). Bentuk komunikasi 

memiliki simbol, gerakan tubuh, tinggi rendah suara, huruf dan angka, serta 

kata yang dipakai untuk membantu untuk menyapaikan ide dan gagasan untuk 

dikomunikasikan. 

Sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam paparan analisis temuan, 

agar pengembangan budaya religius efektif maka yang menjadi sumber 

informasi utama adalah Kiai yang memiliki power dalam sikap, perkataan 

yang mudah diterima oleh bawahan dan dapat dilaksanakan dengan penuh 

antusias dan bertanggung jawab. Tentu dalam proses komunikasi tersebut 

dibutuhkan berbagai jenis dan media komunikasi yang digunakan Kiai agar 

proses pengembangan nilai-nilai budaya tersebut benar-benar terinternalisasi 

dan dapat dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik.  Karena dalam proses 

komunikasi dibutuhkan beberapa hal yang dilalui, semisal cara pengiriman 

pesan (sender), siapa yang menyampaikan pesan (message) media yang 

hendak digunakan oleh penerima pesan (recierver) yang kemudian yang 

diharapkan adalah umpan balik (feedback). Dalam proses penyampaian dan 

penerimaan informasi itu merupakan aktifitas komunikasi. Informasi yang 

tidak tersampaikan dengan akurat akan berimplikasi pada tidak terhubungnya 

komunikasi yang baik. Karena dalam proses komunikasi kadang kala yang 

terjadi adanya block (penghalang) dan filters (penyaring) komunikasi.  

Hal penting lain yang perlu diketahui juga berkaitan dengan proses 

komunikasi dalam aktifitas keseharian, Kiai inten berinteraksi dengan 
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bawahannya dan warga di pesantren, setidaknya Markh E. Hanson48 

memberikan petunjuk dalam proses komunikasi dengan teori human relation 

yang selanjutnya menjadi teori sistem sosial yang lebih populer dengan model 

S-M-C-R yang memiliki arti bahwa ada empat pokok yang penting menjadi 

perhatian dalam melakukan komunikasi , yaitu: S= Source (sumber), M= 

Message (pesan), C= Channel (saluran/media), R= Reciever (penerima) 

Di pondok pesantren Nurul Qarnain Kiai Yazid merupakan tokoh 

utama dan satu-satunya sumber informasi yang memiliki kekuatan untuk 

ditaati, didengarkan dan dilaksanakan sesuai pesan yang telah disampaikan. 

Sumber utama informasi yang disampaikan Kiai Yazid didasarkan atas 

pengetahuan nilai-nilai agama, landasan ini yang kemudian memperkuat pesan 

yang hendak disampaikan kepada bawahannya, luasnya pengetahuan agama 

memiliki kecenderungan pada bobot sumber informasi yang hendak 

disampaikan karena dengan menggunakan sumber agama sebagai justifikasi 

terhadap informasi yang disampaikan mengingat agama merupakan keyakinan 

sehingga setiap orang yang mendengarkan memiliki kekuatan lebih untuk 

meyakini. Disamping itu sumber informasi dalam pengembangan budaya 

religius berdasar dari kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren, 

disamping kekuatan komunikasi spiritual dzikir menjadikan bawahan lebih 

memahami baik secara nalar maupun emosional atas informasi yang ada.  

Sumber informasi akan memperkuat ketercapaian komunikasi 

sebagaiamana Taylor mengatakan sesungguhnya komunikasi diartikulasikan 

 
48 Mark E. Hanson, Educational and Organizational Behavior (Boston: Allyn and Bacon, 1996), 

233. 
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sebagai proses penyamapai ide, pemikiran dan ide yang dilakukan individu 

kepada individu lainnya, yang memiliki makna komunikasi sebagai wadah 

media sebagai perantara penyampai pesan dari satu ke yang lainnya. Nilai-

nilai agama sebagai sumber informasi Kiai dalam pengembangan budaya 

religius menjadi efektif mengingat kesamaan ideologi bawahan dalam 

mempersepsikan nilai agama sebagai satu-satu ajaran yang mampu 

mengarahkan warga pesantren mencapai ketenangan jiwa dan raga dan 

sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT.  

Sementara sumber informasi Kiai Nawawi dengan pengetahuan 

keilmuan akademik yang dimiliki, interaksi ilmiah diantara praktisi 

pendidikan dan ilmuan mempengaruhi pembendaharaan sumber informasi 

yang dimiliki dan sangat variatif sehingga memberikan kesan tersendiri pagi 

para santri, interaksi luas antar bangsa, budaya menjadi sumber informasi 

yang kaya akan pesan-pesan baru yang kemudian menjadi sangat menarik bagi 

santri dan bawahannya untuk diekspresikan dalam kehidupan pondok 

pesantren.  

Dalam komunikasinya Kiai Nawawi Sering kali meyakinkan santri 

dengan mengilustrasikan pengalaman saat berkunjung ke suatu daerah, negara 

dan acara tertentu, hal ini positif mengingat sumber infromasi juga perlu ada 

nilai kebaharuan agar dengan sumber baru tersebut santri setidaknya dapat 

mengambil berbagai pelajara untuk memantabkan semangat dalam 

pengembangan budaya religius di pesantren Al-Azhar.  Setidaknya pola diatas 
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sesuai dengan tawaran  Robbins49 tentang fungsi komunikasi, yang 

diantaranya: 1).  Fungsi kendali, yakni menjadi pedoman dalam melakukan 

proses pengendalian perilaku anggota untuk dipatuhi, ditaati dilakanakan dan 

komunikasi menjadi media paling efektif untuk menjadi alat pengendalian 

dimaksud. 2). Fungsi motivasi, untuk memberikan dorongan motivasi kepada 

anggota diperlukan adanya komunikasi yang baik. Yang mampu memberikan 

motivasi dan membangun semangat kinarja pada bawahan. 3).  Fungsi 

pengungkapan emosional: di dalam organisasi dipastikan adanya interaksi 

sosial yang sangat tinggi dan komunikasi menjadi media yang sangat penting 

untuk mengungkapkan perasaan kekecewaan, rasa puas dan lain sebagainya. 

Dengan komunikasi mampu menyampaikan pesan emosional perasaan untuk 

memenuhi keutuhan sosial. 4). Fungsi informasi: komunikasi menyajikan 

informasi yang dibuthkan oleh setiap individu dan kelompok untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan yang dibangun atas data yang sudah tersedia. 

Selanjutnya dalam proses komunikasi tentu terdapat massege content 

(isi pesan)  yang disampaikan sebagai proses dimulainya percakapan diantara 

komunikan dan komunikator, isi pesan disampaikan sebagai bentuk terjadinya 

komunikasi itu sendiri, disinilah Kiai Yazid selalu menyampaikan berbagai 

hal dalam proses berinteraksi dengan santri semisal menyelipkan budaya 

religius dalam bentuk kebersihan dilingkungan pesantren yang dimulai dari 

memperhatikan kebersihan diri sendiri. Isi pesan selalu dikembangkan dengan 

variasi yang menarik tidak hanya fokus kepada topik saja namun diselingi 

 
49 Stephen P. Robbins, Timothy A., Judge, Perilaku Organisasi, 5-6 
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dengan kata-kata hikmah dan keteladanan untuk memberikan botot kualitas 

pada isi pesan yang disampaikan sehingga santri dapat memahami secara labih 

luas akan isi pesan yang disampaikan.  

Demikian halnya Kiai Nawawi yang memang dikenal dengan 

humorisnya, selalu menyelipkan setiap penyampaian pesan dengan conten 

yang sering kali didramatisasi untuk mempengaruhi pendengarnya fokus 

mendengarkan isi pesan yang disampaikan, sehingga santri terkadang benar-

benar terhipnotis dengan gaya penyampaian yang menarik dan terutama 

mampu memahami kondisi  psikologis komunikan (penerima pesan) sehingga 

penyampaian lebih dinamis dan terbuka. Hal ini telah di tegaskan James dan 

Goerge50 komunikasi merupakan saling berbagi informasi diantara beberapa 

orang untuk menemukanpemahaman bersama. Sementara Robbin & Coulter 

lebih memaknai komunikasi sebagai perpindahan dan pengalihan makna, 

termasuk di dalamnya perhatian penekanan pada perpindahan makna, jika isi 

pesan belum disampaikan yang berupa ide-ide berarti belum terjadi. 

Karena tak heran ketika santri yang telah menjadi alumni senantiasa 

memiliki ikatan hubungan yang masih kuat dan terjalin dengan baik, hal ini 

salah saatunya disebabkan oleh karena interaksi komunikasi yang selama 

berada di pesantren terbangun dengan sangat baik. Sesuai yang disampaikan 

Robbins diatas Fungsi emosional komunikasi telah berlangsung dengan apa 

yang selama ini diinginkan Kiai sebagai sumber informasi. 

 
50 James A. F. Stoner, Manajemen Third Edition (New Jersey: Prentice-Hall, 1986), 115. 
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Pesan komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh Kiai 

sesungguhnya juga banyak mempengaruhi sikap perilaku santri, komunikasi 

ini lebih bersifat emosional karena Kiai memerankan diri sebagai simbol yang 

langsung memberikan keteladanan dihadapan santri sekaligus menjadi sosok 

utama yang perfect baik dalam gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya 

menyapa disamping keilmuan yang melekat padanya. Sosok dengan 

penampilan inilah yang kemudian mampu menginspirasi bawahan padahal 

belum berbicara menyampaikan pesan informasi. Namun kehadirannya 

mampu memberikan pesan yang kuat. Karenanya komunikasi nonverbal 

tersebut lebih banyak pada simbol-simbol sehingga menurut  Robbins51 perlu 

dilakukan decoding atau penerjamahan sandi yang merupakan kegiatan 

memberikan suatu tafsir terhadap pesan penting. Dalam hal ini banyak hal 

yang melatar belakangi, semisal aspek kebudayaan, latar pendidikan, 

lingkungan dan praduga. Dari proses penafsiran ini akan memungkinkan hal-

hal lain terjadi seperti halnya keberbedaan pemahaman maksud dan tujuan 

dari pesan yang disampaikan. Gudykunst dan Kim52 menyampaikan dalam 

melakukan penyandian dan pemberian kode balik pada pesan sesunguhnya 

adalah langkah interaktif yang lebih banyak dipengaruhi adanya filterasi 

konsep-konsep yang masuk dalam kategori faktor budaya, sosiobudaya, 

psikobudaya dan faktor lingkungan lainnya. Karena dalam proses komunikasi 

komunikasi lintas budaya itu lebih dinamis. 

 
51 Stephen P. Robbins, Timothy A., Judge, Perilaku Organisasi, 6. 
52 Gudykunst, W. B. Dan Kim, Y., Communicating With Stangers adn Approach to Ontercultural 

Communication (New York: Mc Graw Hill Inc, 1992), 33.  
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Untuk sesuatu yang dianggap penting Kiai yazid selalu menyampaikan 

pesan dhawuh (pesan kiai) yang langsung menggunakan bahasa madura, 

dikalangan pesantren dhawuh merupakan gaya komunikasi Kiai untuk 

menyampaikan hal-hal yang sangat urgen untuk diketahui  dan sesegara 

dilaksanakan oleh pihak yang dimaksud kepada siapa dhawuh tersebut 

disampaikan. Sementara Kiai Nawawi lebih lebih mengedepankan pendekatan 

komunikasi praktikal karena jumlah santri yang masih sangat terbatas 

memberikan kemudahan dalam komunikasi untuk berinteraksi langsung 

dengan santri, guru, pengurus dan lain sebagainya, karenanya Kiai Nawawi 

lebih kepada sosok yang mudah bergaul dengan santri, komunikasinya baik 

karena sering kali menggunakan berbagai macam komunikasi sehingga 

membuat santri lebih menarik dalam mendengarkannya.  

Dalam komunikasi tentu yang dibutuhkan adalah media yang menjadi 

saluruan yang digunanakan dalam berkounikasi. Di Pondok Pesantren Nurul 

Qarnain lebih banyak menggunakan media elektronik telephon, SMS, 

Facebook, line, zoom, whatsapp, pamflet, qoete, sepanduk, selebaran dll, 

sementara di Pesantren al-Azhar lebih cenderung melalui tatap muca (face to 

face) interaksi yang dibangun langsung oleh Kiai mengingat jumlah santri 

masih terbatas, disamping itu Kiai Nawawi memang seorang muballigh yang 

memiliki kecenderungan suka berceramah dihadapan santrinya. Setidaknya 

sesuai Harold D. Lasswell53 mengilustrasikan bagaimana dalam proses 

pengiriman pesan dari orang yang menyampaikan pesan kepada orang yang 

 
53 Harold D. Lasswell (1902-1978) adalah salah satu dari pelopor teori komunikasi yang juga 

seorang ilmuwan politik di Amerika Serikat. 
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menerima pesan dengan searah menggunakan media/saluran yang kemudian 

menimbulkan suatu efek.  

Dalam proses terjadinya komunikasi d[ihak yang menjadi maksud dari 

proses komunikasi yang dilakukan oleh Kiai seluruh warga pesantren yang 

terlibat langsung dalam proses pendidikan yang tentu terlibat aktif dalam 

mendengarkan dan menyimak, membaca dan memhami pesan yan 

disampaikan, sebab itulah kemudian dalam interaksi komunikasi Kiai terdiri 

dari berbagai elemen individu dan komunitas yang berbeda-beda,  semisal di 

pesantren Nurul Qarnain, komunikasi lebih komplek mengingat secara 

kelembagaan terdiri dari berbagai satuan layanan dan pendidikan formal dan 

non formal, semisal pengurus Yayasan, kepala daerah, bidang  kemananan dan 

bidang ubidiyah pesantren, di bidang pendidikan, ada madrasah dan 

pendidikan umum disamping juga ada perguruan tinggi, para guru, staff 

karyawan.  

Berbeda dengan Kiai Nawawi komunikasi praktikal lebih mudah 

mengingat selain banyak berinteraksi dengan majlis keluarga sebagai bagian 

dari pengendali dari lembaga-lembaga di pesantren baik formal maupun non 

formal seperti halnya komunikasi dengan dewan guru lebih banyak diwakili 

oleh keluarga yang sudah ditunjuk untuk mengurusi lembaga dimaksud. Kiai  

Nawawi lebih banyak berinteraksi juga dengan pengurus pesantren dan para 

santri sehingga secara emosional sangat dekat dengan santri, seperti dalam 

paparan sebelumnya santri  yang disanksi secara psikologis lebih senang di 
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sanksi langsung oleh Kiai nawawi atas seluruh pelanggaran yang dilakukan 

dari pada di sanksi oleh pengurus pesantren lainnya.  

Ada juga dalam terjadi komunikasi nyabis dan sowan  ini umum di 

pesantren, keduanya memiliki kesamaan pada aspek hubungan kiai dan santri, 

biasanya dalam hal ini santri memiliki maksud khusus sehingga harus 

mengkomunikasikan lebih lanjut kepada Kiai, baik masalah pribadi, 

kelebagaan, permasalahan yang dihadapi atau konsultasi untuk berbagai hal. 

Sementara nyabis biasanya ada tambahan selain berkonsultasi namun juga 

dengan memberikan hadiah yang diberikan kepada Kiai sebagai wujud dari 

penghormatan dan ucapan terima kasih.  

Interaksi komunikasi tidak hanya sebatas sebagai hubungan dan 

kebutuhan saja, namun juga lahirnya penghormatan bagaimana sebuah 

komunikasi itu dilakukan dan bagaimana sebuah gagasan, ide itu dapat 

disampaikan dan didiskusikan bersama Kiai. Robert L Daft54 dalam 

Management menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi dan 

pemahaman informasi, ide, pesan, sikap diantara sender dan recierver, tidak 

hanya berbicara atau menulis. Sebagaimana Sukamto55 menyampaian bahwa 

seungguhnya terdapat hubungan relasi-edukasi yang terkontruksi antara Kiai 

sebagai pimpinan pesantren dan santri sebagai warga pesantren sekaligus 

peserta didik dalam sistem nilai yang menembaga di pesantren dan telah 

menjadi karakter sami’na wa atha’na (mendengar dan melaksanakan). 

 
54 Richard L. Daft, Manajemen (Jakarta: Salemba, 2011), 418. 
55 Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1999), 14.  
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Penerimaan yang baik dari santri atas proses komunikasi yang 

dilakukan oleh Kiai sehingga memiliki prespektif pandangan yang sama dalam 

proses pengembangan budaya religius semisal di pesantren Nurul Qarnain 

betapa lingkungannya bersih dan bahkan beberapa kali mendapatkan juara 1 

tingkat kabupaten dalam hal kebersihan, demikian pula di pesantren al-Azhar 

budaya mateppak tengkah terinternalisasi dengan baik yang ditunjukkan 

dengan pola sikap santri dalam berinteraksi baik  dengan sesama warga 

pesantren maupun dengan msayarakat luar. Pesantren telah menambah 

berbagai layanan pendidikan semisal lembaga tahfidz yang sudah berjalan satu 

tahun. Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss56 menyampaikan dalam suatu proses 

komunikasi makna dan maksud dibentuk oleh individu ataupun kelompok.  

Pada konsep ini tidak tertuju pada satu arah saja, namun terbangunnya 

hubungan langsung yang menjadi sebab berlangsungnya komunikasi dua arah. 

Efektifitasnya terletak pada adanya kesamaan diatara penyampai dan penerima 

pesan.  

  

 
56 Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 

76. 
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Diagram 5. 4 

Komunikasi Kiai dalam Pengembangan Budaya Religus  

PP. Nurul Qarnain dan PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 
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Proposisi Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di 

PP. Nurul Qarnain dan PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar:  

Proposisi 1 : Sumber informasi Kiai dalam Pengembangan Budaya 

Religius di Pondok Pesantren apabila memiliki pengetahuan 

agama, kitab kuning, peraturan pesantren,  sedangkan yang 

lainnya dengan pengetahuan akademik.  

Proposisi 2 : Isi informasi kiai dalam pengembangan budaya religius di 

Pesantren  apabila  berhubungan dengan budaya kebersihan, 

sedangkan yang lainnya budaya mateppak tengkah.  

Proposisi 3 : Media saluran informasi kiai dalam pengembangan budaya 

religius di pesantren bilamana menggunakan persuasif, 

verbal non verbal, dhebu,  sedangkan yang lainnya 

praktikal. 

Proposisi 4 :  Santri sebagai penerima pesan Kiai dalam pengembangan 

budaya religius dengan menggunakan komunikasi top dwon, 

botton up dan humoris, provokatif.  

 

C. Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar 

Pesantren tentu memiliki visi dan misi, cita-cita, tujuan yang hendak 

dicapai bai dalam skala jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, 

semua itu tentu dibutuhkan perencanaan yang baik sehingga dalam 

realisasinya dapat mencapai target yang baik pula. Demikian pula Kiai Yazid 
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dan Kiai Nawawi dalam proses pengembangan budaya religius di pesantren 

tentu memiliki suatu pendekatan-pendekatan tertentu yang jadikan sebagai 

upaya dalam memaksimalkan pencapaian pengembangan budaya kebersihan 

dan budaya mateppak tengkah. B. Davies57 menyatakan bahwasanya strategi 

dapat dimaknai sebagai seni membuat pilihan-pilihan cerdas, pemimpin sangat 

perlu untuk menentukan pihan cerdas dengan menjadikan strategi harus 

menjadi proses penemuan, bagian dari evaluasi diri dam proses perbaikan. 

Kemampuan pemimpin dalam berfikir besar untuk membayangkan sesuatu hal 

dibutuhkan adanya visi untuk menetapkan suatu proses agar benar-benar 

menungkinkan untuk dilalui, karena sesungguhnya strategi membutuhkan 

dedikasi yang luar biasa untuk mengubah budaya atau merekayasa ulang 

untuk menciptakan antusiasme atau semangat pribadi yang dibutuhkan.  

Tentu dalam setiap realisasi visi kelembagaan dibutuhkan suatu 

treatment agar ketika menghadapi suatu permasalahan dalam proses 

realisasinya dapat dilakukan alternatif jalan yang memungkinkan sebagai 

strategi pengembangan budaya religius di pesantren. karena dalam proses aksi 

sering kali dihadapkan pada fenomena lingkungan sosial, kebudayaa dan 

psikologi yang berbeda-beda sehingga dapat menjadi pemicu kegagalan suatu 

program. Pearce dan Robin58 mengatakan strategi sebagai suatu rasa yang 

memiliki skala tinggi dengan pandangan tujuan masa yang akan datang, untuk 

mempersiapkan diri dalam berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk 

 
57 B. Davies and B J Davies, Stategic Leadership, International Encyclopedia of education (2010),  

32. 
58 Jhon A Pearce dan Richard B. Robinson Jr, Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan 

Pengendalian (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 6. 
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mencapai visi organisasi. Karenanya dalam perencanaan pengembangan 

kelembagaan Kiai Yazid selain membangun atas perencaan yang diinisiasi 

sendiri, dilain pihak juga melibatkan pengurus lainnya untuk bersama-sama 

memikirkan, menentukan dan memutuskan berbagai arah kelembagaan 

pesantren, termasuk didalamnya sangat welcome atas seluruh masukan 

bawahannya untuk melakukan inprofisasi dan membangun inisiasi mandiri 

dalam proses pengembangan budaya religius di pesantren. 

Kiai Nawawi selain berpegang teguh kepada warisan nilai-nilai yang 

telah ditetapkan oleh pendiri dan pengasuh pesantren sebelumnya, melakukan 

perencanaan pengembangan pesantren bersama-sama dengan majlis keluarga 

dalam menentukan arah dan visi pesantren disamping itu pula dengan 

memberikan keleluasan majlis keluarga dalam melakukan perencanaan 

pengembangan pesantren dan sangat membantu dan memudahkan dalam 

realisasi visi dan kegiatan-kegiatan kepesantrenan. 

Setidaknya apa yang telah dilakukan oleh Kiai Yazid dan Kiai Nawawi 

merupakan penjewantahan dari langkah-langkah atau tindakan tertentu yang 

diupayakan demi maksud tujuan yang sudah diinginkan. Setidak hal di atas 

sesuai yang disampaikan oleh Tatok Mardikanto, Poerwoko Soebianto59 

tentang strategi yakni: 1). Strategi sebagai suatu rencana yang merupakan 

pedoman atau acuan yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan 

kegiatan, dengan merumuskan kekuatan dan kelemahan internal berikut 

analisis pesaningnya. 2). Strategi sebagai kegiatan: yang mengasumsikan 

 
59 Tatok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif 

Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2017), 168. 
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bahwa strategi merupakan upaya yang dilakukanuntuk memenangkan suatu 

persaingan, demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. 3). Strategi sebagai 

suatu instrument yang menjadi alat yang digunakan oleh pimpinan organisasi 

sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan. 4). Stategi sebagai suatu sistem: 

yang merupakan suatu kesatuan rencana dan tindakan yang menyeluruh dan 

terpadu, untuk menghadapi suatu tantangan guna mencapai tujuan. 5). Strategi 

sebagai pola pikir: suatu tindakan yang dilandasi oleh pola wawasan yang luas 

tentang kondisi internal maupun eksternal untuk jangka waktu panjang, 

dankemampuan dalam mengambil keputusan untuk memilih alternatif-

alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan, 

memanfattkan peluang, menutup kelemahan dan mengantisipasi kemungkinan 

timbulnya ancaman. 

Perencanaan yang lain yang dilakukan oleh Kiai Yazid adalah dengan 

membagi tanggung jawab kedalam satuan tugas-tugas kepesantrenan yang 

mempermudah proses kerja program dan evaluasi program, memberikan 

tanggung jawah penuh kepada bawahan, menjadi strategi penghargaan dan 

penghormatan akan kepercayaan yang diberikan, sehingga akan berdampak 

pada penerimaan yang baik dari sebuah tanggung jawab yang diberikan.  

Dalam melakukan pembagian tugas tentu dibutuhkan suatu mekanisme 

yang baik, agar siapa melaksanakan apa?, lebih jelas sesuai dengan tupoksi 

keahlian, kompetensi yang dimiliki. Dan yang pada akhirnya diharapkan 

mampu menterjemahkan setiap visi pesantren kedalam bentuk program 

kegiatan yang tersturktur dan tersistem dengan baik.  
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Demikian pula Kiai Nawawi dengan kekuatan majlis keluarga dan 

melakukan perencanaan bersama-sama keluarga dan dibantu oleh pengurus 

pesantren memaksimalkan tercapainya program, mengingat etos kerja yang 

baik karena dedikasi yang melekat pada dimereka karena sama-sama memiliki 

tanggung jawab untuk mengembangkan budaya religius di pesantren. Allison, 

Michael & Jude Kaye60 mengatakan strategi menjadi suatu ukuran dalam 

melakukan pembadingan untuk menimbang performansi diri sekarang dan 

dimasa yang akan datang. Strategi merupakan prioritas utama atas keseluruhan 

yang dimiliki organisasi, suatu pilihan yang dilakukan untuk mencari cara 

yang paling baik dalam mencapai tujuan organisasi 

Perencanaan yang diupayakan  oleh Kiai sangatlah detail sampai pada 

rencana-rencana tekhnis yang memungkinkan dapat dijalankan oleh bawahan, 

ini dilakukan juga untuk menghindari multi tafsir dari rencana yang hendak 

dikerjakan, semisal penyatuan persepsi bagaimana pengembangan budaya 

religius dapat dilakukan dan dapat maksimal dijalankan oleh seluruh warga 

pesantren dengan penuh konsekuen.  

Pola strategi lain yang dilakukan adalah dengan mengadopsi berbagai 

bentuk manajemen organisasi dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo yang memungkinkan untuk di terapkan baik di Pondok Pesantren 

Nurul Qarnain maupun Pondok Pesantren Al-Azhar, karenanya tidak heran 

diantara kedua pesantren tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama, 

baik pola pendidikan, kelembagaan, amaliahnya dengan Pesantren Sukorejo.  

 
60 Allison, Michael & Jude Kaye, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba, Terjm. 

(Jakarta: Pustaka Obor, 2013), 3. 
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inilah kemudian diantara kedua pesantren tersebut tidak hanya memiliki 

kesamaan sanad dalam bidang silsilah keilmuan saja, bahkan dalam bidang 

manajment kelembagaannya memiliki kemiripan. Argyris dan  Mintzberg 

Steiner61 menuturkan ini merupakan bagian dari bentuk mekanisme yang 

dipakai oleh Kiai untuk memperoleh tujuan dengan melalui berbagai 

kecakapan-kecakapan, keahlian dan interaksi yang efektif dengan lingkungan, 

sehingga memberikan keuntungan, dalam strategi ini dilakukan adalah 

langkah respon secara kontinyuitas maupun adaptif terhadap berbagai adanya 

peluang dan kemungkinan-kemungkinan munculnya berbagai ancaman dan 

tantangn eksternal serta menimbang kekuatan dan kelemahan yang terdapat 

dalam internal organisasi.  

Berikutnya kiai menjadikan nilai-nilai ajaran Islam menjadi strategi 

pendekatan yang dinternalisasi kedalam bentuk kebijakan-kebijakan 

pesantren, mebangun kesadaran bawahan dengan spirit agama lebih 

memudahkan proses pengembangan budaya religius di pesantren, Kiai 

sangatlah memahami betapa nilai-nilai agama memudahkan memberberikan 

pemahaman kepada santri, sehingga santri dapat dengan mudah melaksanakan 

apa yang telah menjadi rencana Kiai dan tujuan ini lebih mudah tercapai, 

semisal di Pesantren Nurul Qarnain dalam pengembangan budaya religius 

kebersihannya menggunakan term-term pentingnya annadhofah sesuai dengan 

konsep Islam, sementara di Pesantren Al-Azhar menggunakan pendekatan 

Kitab Ta’limul Muta’allim untuk memperkuat budaya mateppak tengkah.  

 
61 Argyris, Mintzberg Steiner & Miner dalam Akdom, Stategis Manajemen of Education 

(Bandung: Alfabea, 2007), 130.  
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 Setelah menentukan perencanaan yang matang diatas kemudian Kiai 

Yazid menentukan kebijakan untuk dijalankan oleh seluruh warga pesantren 

dengan tentu pendampingan dan pengawalan yang dilakukan oleh pengurusn 

pesantren dan seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk 

mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan utamanya dalam 

pengembangan budaya kebersihan. Demikian halnya yang dilakukan Kiai 

Nawawi pola kebijakan dikeluarkan dibangun atas hasil kesepakatan-

kesepakatan bersama dengan majlis keluarga dalam menentukan berbagai hal 

yang menjadi arah pesantren Al-Azhar. Karena kebijakan dan keputusan yang 

dilakukan oleh Kiai menurut Siagan62 merupakan strategi langkah mendasar 

yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi dan dilaksanakan oleh seluruh 

anggota organisasi 

Jumlah pesantren utamanya di jawa jumlahnya ribuan, karenanya 

dengan berbagai macam ragam pondok pesantren yang ada tentu memiliki ciri 

khas sendiri yang menjadi kekuatan pesantren tersebut untuk dikenal 

dikalangan masayarakat luas, inilah kemudian salah satu yang mendasari 

pesantren Nurul Qarnain dan Pesantren Al-Azhar selain tentu menjalankan 

berbagai program-program kepesantrenan lainnya, namun Kiai menjadikan 

titik tekan budaya kebersihan dan budaya mateppak tengkah sebagai pilihan 

khusus untuk dikembangkan dilingkungan pesantren. Hal ini tentu mejadi icon 

karakter pesantren yang dapat dengan mudah dikenal oleh masyarakat.    

 
62 Siagan dalam Akdom, Stategis Manajemen of Education, 130. 
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Keputusan yang menjadi pilihan diatas setidaknya merupakan suatu 

strategi pimpinan puncak dengan memperhatikan berbagai faktor yang 

diantaranya:63 1). Memntukan misi pokok suatu organisasi yang menjadi garis 

besar keberadaan pesantren dan menjadi filosofi sasaran apa yang hendak 

dicapai. 2). Mententukan dan mengembangkan profil kelembagaan yang 

menggambarkan internal organisasi. 3). Pengenalan tentang lingkungan 

organisasi dimana seseorang akan berinteraksi, yang berkaitan dengan suasana 

persaingan yang harus dihadapi. 4). Stategi merupakan analisis yang tepat 

yang berkaitan dengan kekuasaan yang ada pada organisasi, dengan 

melakukan analisis alternatif yang fariatif. 5). Memampu melakukan 

identifikasi pilihan-pilihan yang berkaitan dengan keseluruhan upaya 

pencapaian tujuan. 6). Melakukan keputusan pada alternatuf yang paling tepat 

dengan sasaran jangka panjang yang sudah diperhitungkan. 7). Memastikan 

sasaran yang ditentukan memiliki empat ciri utama: idealistik, jangkauan jauh 

kemasa depan, dihitung secara kualitatif dan abstrak. 8). Memperhatikan 

pentingnya rasionalisasi keputusan dasar yang dibuat dengan kondisi 

anggaran, sarana dan prasarana serta ketersediaan waktu. 9). Mempersiapkan 

tenaga kerja yang memenuhi kreteria dan kualifikasi tekhnis termasuk 

didalamnya perilaku dll. 10).  Pemanfaat tekhnologi. 10). Menentukan bentuk 

dan tipe struktur organisasi yang hendak digunakan perlu juga diperhitungkan 

dengan baik. Misal: apakah mengikuti pola tradisional atau struktur hirarkikal 

dan piramidal.  

 
63 Siagan dalam Akdom, Stategis Manajemen of Education, 17.  
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Disamping itu stategi lain yang menjadi ke khasan di pesantren yang 

dilakukan oleh Kiai Yazid dengan khikmah dan keteladanan lebih banyak 

diketengahkan dihadapan para santri, sehingga santri merasa terpanggil 

dengan wajib untuk mencontoh apa-apa yang sudah dipraktikkan oleh sang 

Kiai. Hal lain yang dilakukan Kiai Nawawi adalah pendekatan spiritual atas 

program-program yang dilakukan dipesantren, inilah ciri utama pesantren 

salah pendekatan dalam menjalankan apapun dengan riyadhoh dan ini juga 

menjadi komunikasi spiritual yang mampu menggugah semangat bawahan 

dalam melaksanakan tugas.  

Kiai Yazid melibatkan seluruh santri untuk berpartisippasi dalam 

pengembangan budaya religius, membangun kesadaran, akan pentingnya 

kebersihan dilingkungan pesantren, perilaku gotong rayong diantara santri 

sesungguhnya merupakan kemandirian yang selama ini ditanamkan.  

Kiai Nawawi melakukan orientasi dengan istilah tabassam sebagai 

ta’aruf bersama santri untuk mengenalkan berbagai hal tentang lingkungan 

pesantren, hal ini akan memperkuat santri dalam memahami identitas dan jati 

diri dan lebih siap menjadi warga pesantren dengan nilai-nilai pesantren 

sebagaimana disampaikan Abd. Halim Soebahar64 dalam pola kehidupan 

pesantren yang termanifestasi dalam istilah pancajiwa yang diantaranya: 1). 

Jiwa Keikhlasan yang tergambarkan dengan sepi ing pamrih,yakni perasaan 

semata-mata untuk beribadah yang sama sekali tidak dimotivasi oleh 

keinginan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu. Hal ini yang 

 
64 Abd. Halim Soebahar, Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Dan 

Sistem Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2013), 44 
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menciptakan harmoni diantara Kiai yang disegani dan santri yang mentaati 

suasana yang didorong oleh jiwa yang penuh dengan cinta dan penghormatan. 

2). Jiwa kesederhanaan: suasana pesantren diliputi kesederhanaan yang 

bersahaja. Kesederhanaan disini merupakan kekuatan hati, ketabahan dan 

pengendalian diri dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup sehingga 

menjadi pribadi yang berjiwa kuat, berani dalam menghadapi suatu apapun. 

Ini sebagai awal dari penempaan karakter untuk kesiapan dimasa yang akan 

datang. 3). Jiwa kemandirian, yang tidak berarti santri hanya mampu belajar 

dalam mengurus dirinya sendiri,  namun jauh dari itu telah menjadi prinsip 

dalam dirinya untuk tidak menggantungkan diri kepada orang lain. 

Sebagaimana dalam sejarah pesantren, dirintis atas dukungan dari santri dan 

masyarakat sekira dimana ia hidup ditengah-tengah masyarakat. 4).  Jiwa 

Ukhuwah Islamiyah: dimana nuasa pesantren senantiasa dalam bingkai 

persaudaraan yang dilandaskan pada nilai-nilai keafamaan, tidak lagi dibatasi 

oleh karena perbedaan aliran politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. 5). 

Jiwa kebebasan: santri diberikan kebebasan dalam memilik peran dalam 

kehidupan ditengah masyarakat. Yang penting senantiasa sejala dengan nilai-

nilai yang selama ini ditanamkan dalam pendidikan pesantren.  
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Diagram 5.5 

Strategi Kiai dalam Pengembangan Budaya Religus  

PP. Nurul Qarnain dan PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar 
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Proposisi Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di PP. 

Nurul Qarnain dan PP. Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar: 

Proposisi 1 : Perencanaan kebijakan Kiai dalam pengembangan budaya 

religius di pondok pesantren inisiasi, rancangan, pokok 

pikiran sendiri, membagi tanggung jawab  dan sedangkan 

yang lainnya melibatkan majlis keluarga.  

Proposisi 2 : Penguatan budaya religius sebagai karakter pesantren dalam 

pengembangan budaya religius bilamana berkaitan dengan 

budaya kebersihan, sedangkan yang lainnya budaya 

mateppak tengkah.  

Proposisi 3 : Gerakan kampanya dilakukan kiai   dalam pengembangan 

budaya religius dengan membangun kesadaran santri, 

evaluasi dan ta’aruf, tabassam. Media saluran informasi kiai 

dalam pengembangan budaya religius di pesantren, 

sedangkan yang lainnya menggunakan persuasif, verbal non 

verbal, dhebu dan praktikal. 

Proposisi 4 :  Santri sebagai penerima pesan Kiai dalam pengembangan 

budaya religius dengan komunikasi dilakukan dengan top 

dwon, botton up, sedangkan yang lainnya dengan humoris, 

provokatif.  
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BAB VI 

PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang, kesimpulan, implikasi 

penelitian dan saran saran hasil penelitian.   

A. Kesimpulan  

Bersar pada paparan data, hasil analisis data dan pembahasan tentang 

kepemimpinan Kiai dalam pengembangan budaya religius, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Otoritas dan Power Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Al-Azhar 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Otoritas Kiai di dasarkan pola 

otoritas Absolute, dan pendelegasian otoritas Kiai diberikan pada 

personalia berdasarkan senioritas, dilakukan proses rekrutmen dan 

memiliki kompetensi.  power di bangun dari posisi beliau sebagai pendiri 

dan pengasuh pesantren, expert power pesantren, istiqomah, humoris dan 

humble. karismatik.  

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar, Otoritas kiai 

didasarkan pada kolektif kolegial dalam pendelegasian otoritas adanya 

rekomendasi Kiai dan rekrutmen personalia yang disetujui oleh majlis 

keluarga. power di dasarkan pada legitimasi simbolik sebagai pengasuh 

dan Kiai Akadimisi, power di dasarkan pada kolektif kolegial.   
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2. Komunikasi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar 

Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Komunikasi Kiai didasarkan 

pada sumber nilai-nilai agama, spiritual,  humbel, keteladanan komunikasi 

verbal dan non verbal dan persuasif, memaksimalkan informasi 

tekhnologi.  

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar, sumber pada 

kemampuan dialektika akademik, praktikal, komunikasi variatif dan 

dinamis. 

3. Strategi Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius di Pondok 

Pesantren Nurul Qarnain dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-

Azhar 

Strategi yang digunakan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain, 

melakukan perencanaan berbasis data-data lapangan, pengasuh menetukan 

perencanaan dan membahas bersama pengurus, memberikan keleluasaan 

bawahan intuk improviasasi dan adopsi, membangun kepercayaan dan 

melibatkan seluruh santri untuk bergerak bersama-sama.   

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al-Azhar, strategi 

dilakukan dengan melakukan perencaan bersama majlis keluarga dan 

memberikan tanggung jawab yang sama dalam menentukan kebijakan 

pengembangan budaya religius, manajemen kelembagaan adopsi dari 

Pesantren Sukorejo.  
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B. Implikasi Penelitian  

1. Implikasi Teoritis  

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis yang diantaranya 

adalah:  

a. Menguatkan teori Heersey Blanchard 

Walaupun secara teori kiai tidak mempelajari tentang teori-

teori kepemimpinan yang ada, namun setidaknya dalam gaya 

kepemimpinan (leadership style) yang dilakukan dalam kepemimpinan 

dipesantren: 1). Participating: mendorong pengikut untuk melakukan 

komunikasi duarah,  memberikan ruang kepada bawahan dalam 

mengambil kepurusan-keputusan. 2). Selling: memberikan penjelasan 

akan arah dan tugas dengan persuasif hal ini ditujukan untuk 

memberikan motivasi. 3).  Telling: memberikan pendampingan kepada 

bawahan dengan mengawasi, mengarahkan, memandu dan mengontrol. 

4). Delegeting: memberikan tanggung jawab kepada tim untuk 

mengambil suatu keputusan-keputusan. 1 

Empat gaya tersebut setidaknya telah dilaukan oleh Kiai Yazid 

dan Kiai Nawawi dalam mengembangkan budaya religius di pesantren 

dengan membangun partisipasi bawahan dalam ikut menjaga, 

melestarikan dan mengembangkan budaya religius.  

b. Ketersesuaian Teori Max Weber 

Demikian pula teori yang digagas Max Weber ini di 

 
1 Schemerhon Jr, Management for Productivity (New York: John Wiley and Sons, 1996), 420 
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lingkungan pesantren telah tumbuh dan berkembang dengan bai, kedua 

Kiai dalam kebijakan pengembangan budaya religius di pesantren, 

secara konsisten kiai melakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah 

kepada pengembangan budaya. Teori otoritas Max Weber 2 

terklasifikasi ke tiga kategori: 1). Tradisional authority. 2). 

Charismatic authority, 3). Rational legal authority. 

Ketiga hal ini melekat kepada kedua Kiai disaat menjalakan 

otoritasnya di pesantren, karenanya kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan mendapatkan dukungan penuh oleh warga pesantren.  

c. Menyelaraskan teori James A. F. Stoner & Charles Wankel 

Dengan segala model dan rancang bangun yang dikembangkan 

pesantren, pelaksanaan otoritas yang dilakukan oleh kiai nyatanya 

selaras dengan teori A. F Stoner3 memperkuat apada yang telah 

dilaksankan oleh kedua Kiai dalam mengarahkan kekuasaannya di 

pesantren. Teori Stoner diantaranya: 1). Rewad Power (kekuasaan 

imbalan), 2). Coercive Power (kekuasaan ancaman), 3). Legitimate 

Power (kekuasaan legitimasi), 4). Exper Power (kekuasaan keahlian), 

5). Charismatik Power (kekuasaan karisma), 6). Information Power 

(kekuatan Informasi).  

d. Teori Mark. E. Hanson  

Model komunikasi yang dilakukan Kiai dalam pengembangan 

budaya religius, setidaknya praktik model komunikasi terjadi dan 

 
2 Thomas J Sergiovanni, Robert J Starratt, Supervision, Human Prespektif (New York: Mc. Grow-

Hill, 1983), 105. 
3 James A. F. Stoner & Charles Wankel, Manajemen (New Jersey, 1986), 430-434 
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sesuai dengan teori komunikasi Mark E. Hanson4 yang dikenal dengan 

teori human reletion yang lebih dikenal dengan Dengan teori sistem 

sosial model S-M-C-R 

e. Teori Pearce dan Robin 

Teori perce dan robin mengatakan dalam strategi harus terdapat 

rencana berskala besar dan memiliki orientrasi masa depan, guna 

berintekasi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan.  

Di dua pesantren Kiai telah merencanakan strategi-strategi 

dalam pengembangan budaya religius dengan sebuah perencanaan 

yang matang termasuk untuk menjaga sustainability dari program-

program yang telah ditentukan.   

2. Implementasi Praktis  

Simbol pesantren adalah Kiai, keberadaan Kiai tentu tidak hanya 

dipandang sebagai sosok pemimpin di lingkungan pesantren, namun jauh 

dari itu, dia adalah panutan dan tokoh bagi masyarkatnya. Peran kiai tidak 

hanya berkutat pada pendidikan dan pembelajaran dalam skup pesantren, 

menata, mengatur dan merancang berbagai hal tetang kepesantrenan. 

Namun keberadaannya harus senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat 

sebagai sosok pengayom dan pemimpin masyarakat. Karenanya dengan 

tanggung jawab yang luas ini, Kiai harus memiliki perilaku yang baik, 

menjadi teladan, keilmuan yang luas teruma dibidang keagamaan, 

spiritualis yang baik.  

 
4 Mark E. Hanson, Educational and Organizational Behavior (Boston: Allyn and Bacon, 1996), 

233.  
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C. Saran-Saran  

Dalam hasil penelitian ini,  yang kaitannya dengan kepemimpinan Kiai 

dalam mengembangkan budaya religius, peneliti memberikan beberapa saran 

yang diantaranya:  

1. Peneliti berikutnya 

Dapat dilakukan penelitian lanjutan, untuk memperkuat bahkan 

mengelaborasi temuan mutakhir kaitannya dengan kepemimpinan Kiai di 

pondok pesantren, sebagai upaya memperkuat kelembagaan pondok 

pesantren sebagai kontribusi perguruan tinggi.  

2. Pondok Pesantren 

Bahwa pengembangan budaya religius di Pondok Pesantren Nurul Qarnain 

dalam bidang budaya kebersihan utuk tetap dilestarikan sebagai icon 

excellent yang menjadi kharakter dan ciri khas pesantren. demikian pula 

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah al-Azhar untuk tetap 

mengembangkan budaya religius aspek mateppak tengkah sebagai upaya 

membentengi akhlaq peserta didik dari mulai tergerusnya oleh efek 

globalisasi dan perkembangan tekhnologi yang akhir-akhir ini sangat 

meprihatinkan.  

3. Pimpinan Lembaga Pendidikan  

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam khususnya terkait model 

kepemimpinan Kiai dalam mengembangkan budaya religius dapat menjadi 

role model dan core value bagi pesantren yang hendak memperkuat nilai-

nilai kepesantren dalam berbagai hal yang dapat dikembangkan.  
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8. Workshop Peningkatan Mutu Penelitian Dosen, Diktis 
Kemenag. RI. Hotel Ciumbuleuit Bandung, 2014 

9. Workshop Peningkatan Mutu  Pengabdian pada Masyarakat, 
Diktis Kemenag. RI. Hotel Marbella Bandung, 2016 

10. Workshop Peningkatan kompetensi Guru PAI Kemenag. RI - 
Fak. Tarbiyah IAI Ibrahimy, Hotel Palm Bondowoso, 2013 

 
E. Karya Tulis dan Hak Kekayaan Intlektual (HaKI)  

1. Upaya Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (2007) 

2. Bunga Rampai, Pengelolaan Kelompok Bermain, PPs. UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) 

3. Pengorganisasian Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Total 
Quality Management, Terbit Jurnal Academia IAI Nurul Jadid 
Probolinggo (2011) 

4. Pendidikan Multikultural:  Memahami Aspek Pola 
Perkembangan Nalar Pikir Dan Perilaku Anak Usia Dini, Terbit 
Jurnal Quantum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012) 

5. Emotional Smart: Mendiagnosis Anak Berprilaku Agresif, Terbit 
Jurnal Lisan Al-Hal IAI Ibrahimy Situbondo (2012) 

6. Pengantar Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini, (Jember: 
Pena Salsabila, 2013) 

7. Relegio-Paternalistic: Pengaruh Kepemimpinan Kiai Pesantren 
dalam Membangun Commitment Organisasi 2019 

8. Total Quality Manajement Berbasis Pesantren (Kajian Perspektif 
Pengelolaan Pendidikan Pesantren) 

9. Telaah Paradigma Keilmuan: Kajian Pandangan Tokoh Tentang  
10. Servant Leadership: An Effort Of Kyai In Empowering 

Organizational Commitment In Pondok Pesantren  
11. Membangun Kesadaran Menghargai Keberbedaan Dengan 

Mengenalkan Pendidikan Multiktural Sejak Usia Anak Dini 
12. Sustainability Manajemen Masjid Melalui Pendampingan 

Remas Baiturrahman Bayeman Arjasa Situbondo 
13. Dialektika Keagamaan Masyarakat Pesisir sekitar Masjid Di 

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo 
14. Hermeneutika Sebagai Pendekatan Dalam Kajian Islam 
15. Hak Kekayaan Intlektual (HaKI) : Merawat Peradaban 

Pesantren No. 000184144 
16. Hak Kekayaan Intlektual (HaKI) : Paradigma Baru Pesantren 

No. 000146396 
17. Hak Kekayaan Intlektual (HaKI) : Pengantar Edutainment No. 

000231462 
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