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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pesantren secara etimologis kata pondok 

berasal dari kata funduq yang berarti hotel atau 

asrama, atau yang lebih dikenal dengan nama pondok 

pesantren.
1
 kata pesantren, berasal dari kata 

pesantrian, yang berarti asrama dan tempat santri 

belajar mengaji.
2
 Secara terminologis pesantren 

adalah lembaga pedidikan Islam dengan sistem 

asrama atau pondok, dimana kiai sebagai figur 

sentralnya, masjid sebagai pusat kajiannya dan santri 

yang mengaji dan belajar agama dibawah bimbingan 

kiai.
3
 

 Dari berbagai pengertian diatas, kita 

mengetahui bahwa pesantren adalah tempat dimana 

santri belajar ilmu agama dalam 24 jam dalam 

pengawasan dan bimbingan kiai. karena pesantren 

adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki 

                                                             
1
Drs. H. Rohadi Abdul Fatah M, Ag, Rekonstruksi Pesantren 

Masa Depan Dari Tradisional, Modern, Hingga Post Modern (Jakarta: 

PT. Listafariska Putra 2005), 11 
2
Abuddin Nata, M.A Sejarah Sosial Intelektual Islam dan 

Institusi Pendidikannya, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2012), 309. 
3
Ahmad Sumpebno, Pembelajaran Pesantren (Jakarta: Proyek 

Peningkatan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2002 Direktorat 

Penidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Direktoral Jendral 

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dengan Indonesian 

Institute For Civil Society 2002), 4. 
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kemampuan yang sangat tinggi dalam beradaptasi 

dengan perkembangan zaman. Kemampuan inilah 

yang membawa pesantren mampu mempertahankan 

eksistensinya sampai saat ini.
4
 

 Menurut Zamakhsyari Dhofier yang dikutip 

oleh Yasmadi, Perkataan pesantren berasal dari kata 

santri, dengan awalan pe di depan dan akhiran an 

berarti tempat tinggal para santri.
5
 Pesantren adalah 

tempat tinggal yang unik, sebagaimana dapat 

disimpulkan dari gambaran lahiriyah. Pesantren 

adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang 

umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam 

kompleks itu terdiri beberapa buah bangunan: rumah 

kediaman pengasuh (di daerah berbahasa jawa disebut 

kyai, di daerah berbahasa sunda disebut ajengan, di 

daerah berbahasa madura nun atau bendara disingkat 

ra). Sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran 

diberikan (bahasa arab) madrasah, yang juga terlebih 

sering mengandung konotasi sekolah), dan asrama 

                                                             
4
Hanun Asrohah Transformasi Pesantren Pelembagaan, 

Adaptasi, dan Respon Pesantren dalam Menghadapi Perubahan Sosial 

(Jakarta : CV. Dwiputra Pustaka Jaya 2012), 207 
5
 Yasmin, Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholish Majid 

Terhadap Pendidikan Islam Tradisional, Ciputat Pres, Jakarta, hlm. 61. 
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tempat tinggal para siswa (santri, pengambilan dari 

bahasa sanskerta dengan perubahan pengertian).
6
 

 Santri adalah nama lain dari murid atau siswa. 

Nama santri dipakai khusus untuk lembaga 

pendidikan pondok pesantren, sedangkan gurunya 

bernama kyai, syekh, ustadz atau sebutan yang lain. 

Pendapat lain tentang santri adalah siswa yang tinggal 

di pesantren, guna menyerahkan diri. Ini merupakan 

persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya 

menjadikan anak didik kyai dalam arti sepenuhnya. 

Dengan kata lain, ia harus memperoleh kerelaan sang 

kyai dengan mengikuti segenap kehendaknya dan 

juga melayani segenap kepentingannya. 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan 

agama islam tertua di Indonesia. Nurcholish Madjid 

dalam bukunya menyatakan, sejarah pesantren tidak 

hanya dekat dengan makna islam, namun juga 

bermakna asli atau original Indonesia, artinya, 

pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan 

asli Indonesia. Sebelum agama Islam datang ke 

Indonesia, lembaga serupa yang memiliki konsep 

sama dengan pesantren sudah ada di beberapa tempat 

di Indonesia. 

                                                             
6
 Abdurrahman Wahid, menggerakkan Tradisi, LkiS, 

Yogyakarta, 2001, hlm. 3. 
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Sejarah lembaga pendidikan berbasis 

pesantren di Indonesia dapat kita lihat melalui awal 

mula datangnya agama Islam di Nusantara dimana 

pesantren memiliki peran signifikan dalam proses 

penyebaran agama Islam terhadap masyarakat. Proses 

islamisasi yang dimotori oleh pesantren secara sosio 

kulturteral mampu beradaptasi dengan kultur 

masyarakat lokal. Oleh karena itu, awal mula 

hadirnya tidak hanya dilatarbelakangi oleh misi 

pengembangan agama Islam, akan tetapi pesantren 

juga menjadi medi dakwah agar datangnya Islam 

lebih mudah diterima oleh masyarakat.  

Pada era modern, pesantren dalam 

pengamantan penulis menekannkan konsep 

pengasuhan terhadap santri. Pengasuhan yang lekat 

dengan pendisiplinan,  hanya saja pola pendisiplinan 

yang terjadi di pesantren cukup variatif, pendisiplinan 

otoriter (authoritarian), pendisiplinan demokratis 

(authoritative) dan Pendisiplinan permisif 

(permissive). Pola pendisiplinan otoriter, dalam 

banyak pesantren masih terjadi. Pesantren memberi 

aturan yang ketat, kaku dan tanpa penjelasan. Pola 

pendisiplinan di pesantren dengan tipe ini biasanya 

mendikte segala perbuatan yang seharusnya dilakukan 

santri serta tidak mengharapkan santri membantah 
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keputusan yang telah ditetapkan dan jika melanggar 

menerapkan corporal punishment. Corporal 

punishment merupakan hukuman yang masih 

dilakukan oleh sebagian pesantren terhadap santri 

dengan menggunakan kekerasan dengan tujuan 

mendisiplinkan santri, seperti: memukul tangan 

dengan penggaris, menjambak rambut karena terlalu 

panjang, menyuruh push up karena terlambat, 

menampar kepala dengan sajadah karena kurang 

lancar membaca dan lain-lain.  

Jika kembali kepada sejarah corporal 

punishment sebenarnya sudah lama terjadi. Sebagai 

contoh dalam keluarga romawi “anak-anak belajar 

dengan meniru dan hukuman fisik”. Belum lagi peran 

dari sebagian tafsir keagamaan yang masih 

mensahihkan kekerasan sebagai metode 

pendisiplinan. Penanaman disiplin sering 

disalahartikan dan disamakan dengan hukuman. Bagi 

sebagian besar guru/ustaz, penanaman disiplin berarti 

hukuman. “santri ini perlu diajarkan disiplin” 

diartikan menjadi “santri sah digunakan metode 

kekerasan, untuk tujuan disiplin”.
7
 

                                                             
7
Achmad Muchaddam Fahham. Pendidikan Pesantren: Pola 

Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak. 

Diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi 

(P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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Berdasarkan analisis yang dijelaskan oleh 

Achmad Muchaddam Fahham di atas, penulis merasa 

tertarik untuk membahas relasi sosial antara kiai dan 

santri di Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum 

Wal Hikam (Dawam), Malangan, Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta. Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem 

pembelajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren 

Kader Bangsa Darul Ulum Wal Hikam. 

Pembelajaran dan pengasuhan di pesantren 

seringkali dianggap sebagai sistem pengasuhan 

otoritatif, sistem seperti ini banyak berlaku di 

pesantren modern. Justru di pesantren klasik, sistem 

pengasuhan lebih luwes dan demokratis, kecuali 

dalam hal ajar-mengajar. Pesantren klasik cenderung 

searah dalam proses transformasi pengetahuan 

(transfer knowladge) seperti sorogan dan bandongan. 

Baik sistem pengasuhan maupun pembelajaran 

yang telah dijabarkan di atas, penulis menemukan 

fakta yang unik terkait sistem pengasuhan dan 

pembelajaran di pondok pesantren Kader Bangsa 

Darul Ulum Wal Hikam, fakta demikian dapat dilihat 

dari hubungan kiai dan santri yang egaliter. Padahal, 

pondok pesantren identik dengan proses pendidikan 

yang keras, tegas dan disiplin sehingga para orang tua 



7 
 

terkadang berfikir panjang untuk menitipkan 

pendidikan anaknya ke pondok pesantren. 

Hubungan antara kiai dan santri yang egaliter 

tersebut dapat difahami sebagai respon pengasuh 

Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum Wal 

Hikam atas kondisi santri, khususnya santri 

millennial. Millennial atau yang disebut dengan 

generasi Y merupakan sekelompok orang yang lahir 

kisaran tahun 1980-2000an. Artinya, pada saat ini 

generasi millenial adalah generasi muda dengan umur 

17-37 tahun. Banyak orang beranggapan generasi 

millennials merupakan generasi spesial karena 

generasi ini sangat signifikan perbedaannya dengan 

generasi sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan 

teknologi. Generasi ini cenderung lebih terbuka, tentu 

hal ini sangat mempengaruhi perilaku millennial di 

dunia pendidikan. Generasi millennial inilah yang 

membuat kiai pondok pesantren Kader Bangsa Darul 

Ulum Wal HIkam terbuka dan penuh keakraban, 

karena kiai menganggap hal ini harus dilakukan agar 

santri mudah untuk memahami sesuatu yang telah 

diajarkan oleh kiai. 

Kiai juga dikenal sebagai seseorang yang 

ototiter dan disiplin dimata santri, namun luwes dalam 

pandangan masyarakat. Dari hasil observasi penulis, 
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kiai pondok pesantren Darul Ulum Wal Hikam 

mencoba memosisikan santrinya sebagai masyarakat 

pada umumnya. Padahal, biaya pesantren yang gratis 

seharusnya mendorong kiai agar lebih otoriter kepada 

santrinya. 

Corporal punishment di pondok pesantren 

pada umumnya diberlakukan kepada santri yang 

melakukan pelanggaran ringan maupun berat. 

Pelanggaran ringan seperti tidak mengikuti salat 

berjamaah dan tidak mengikuti kajian kitab. 

Sedangkan pelanggaran berat seperti mengkonsumsi 

minuman keras, menggunakan narkoba dan zina. 

Namun berbeda corporal punishment yang dilakukan 

di pondok pesantren Darul Ulum Wal Hikam corporal 

punishment hanya dilakukan apabila terdapat santri 

yang melakukan pelanggaran berat saja. 

 Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum 

Wal Hikam adalah pondok pesantren yang secara 

administratif terdaftar di pangkalan data pondok 

pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia 

dengan nomor statistik pondok pesantren 

510034710027. Di pesantren ini, mayoritas santri 

yang belajar adalah santri mukim, yaitu santri tinggal 

di pesantren dan selama 24 jam di bawah pengawasan 

dan bimbingan kiai. 



9 
 

 Hasil observasi lapangan, pondok pesantren 

ini adalah lembaga pendidikan yang dapat mengikuti 

perkembangan zaman. Hal ini dibuktikannya dengan 

pembelajaran kewirusahaan seperti jahit dan teknologi 

seperti komputer. Menurut Sirodjuddin, salah satu 

pengasuh Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul 

Ulum Wal Hikam, santri era sekarang harus mampu 

menguasai teknologi dan dunia usaha. Dunia 

teknologi yang dimaksud adalah sistem teknologi 

informatika dan media sosial. Sedangkan dunia usaha 

yang dimaksud ialah santri wajib memiliki jiwa 

wirausaha agar ke depannya mudah untuk 

memberikan kontribusi kepada keluarga dan 

masyarakat, tidak kalah dengan alumni sekolah 

kejuruan ataupun perguruan tinggi.
8
 

 Santri-santri pondok pesantren Kader Bangsa 

Darul Ulum Wal Hikam menganggap kiai dan santri 

merupakan dua elemen terpenting di dalam pondok 

pesantren, karennya tidak dinamakan pondok 

pesantren jika tidak ada kiai atau santri, dimana 

keduanya saling berhubungan satu sama lain. Secara 

khusus hubungan kiai dan santri dalam pendidikan 

Islam sebagai berikut:  

                                                             
8
Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Sugeng Utomo pada 

tanggal 31 Mei pukul 13.25 WIB 
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1) Akhlak menempati tempat yang lebih penting 

dari ilmu. Dan merupakan prinsip dasar yang 

harus digunakan antara guru dan murid secara 

bersama-sama. 

2) Mensucikan ilmu dan para ulama. 

3) Mencurahkan perhatian yang mendalam untuk 

memperkuat hubungan perorangan dan ikatan 

kasih sayang antara kiai dan santri.
9
 

4) Kiai sebagai media untuk mendapatkan 

barokah ilmu dan amal kelak apabila santri 

sudah terjun ke masyarakat luas. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, ikatan 

hubungan antara kiai dan santri selain ikatan 

keilmuan juga yang terpenting adalah akhlak, 

dimana akhlak berada diatas segala-galanya, 

sehingga santri selain dikenal sebagai orang 

yang belajar ilmu agama juga dikenal dengan 

tatakramanya yang mulia terutama pada 

kiainya. Adapun Pentingnya kedudukan Kiai 

dalam dunia pendidikan Islam diantaranya:
10

 

  Pengasuh Pondok Pesantren Kader Bangsa 

Darul Ulum Wal Hikam menganggap kewajiban Kiai 

                                                             
9
Fahmi Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam 178 

10
Asma Hasan Fahmi Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam 

(Jakarta: Bulan Bintang 1979), 165. 
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seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Djaelani 

adalah:
11

 

1) Dakwah dan penegak Islam serta 

pembentuk kader penerus. 

2) Pengkajian Islam dan pengembangannya. 

3) Membela dan melindungi Islam dan umat 

Islam dari setiap rongrongan dan usaha-

usaha pelunturan ajaran dan akidah Islam. 

  Dimensi ajaran Islam secara garis besar 

terhimpun dalam tiga hal pokok. Pertama. Akidah 

yaitu keyakinan dalam kepercayaan islam yang 

mengikat. Kedua, Syari‟at yaitu dimensi hukum atau 

peraturan dari ajaran islam. Adapun syari‟at ada yang 

vertikal yaitu bagaimana bermuamalah dengan Allah 

dan horizontal yaitu bagaimana bermuamalah dengan 

manusia dan alam. Ketiga akhlak yang merupakan 

dimensi nilai dari syari‟at islam dalam wujud prilaku 

dan kualitas keberagamaan seseorang ditentukan oleh 

nilai akhlak.
12

 Gus ut merasa punya tanggung jawab 

seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qodir Jaelani, 

ulama besar kala itu. 

  Menurut Zamakhsyari Dhofier yang 

merupakan elemen-elemen pesantren diantaranya: 

                                                             
11

Abdul Qadir Djaelani Peran Ulama dan Santri 5-6. 
12

Anwar, Rosihon. Pengantar Studi Islam ( Bandung: CV. 

Pustaka Setia 2009), 147-150. 
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pondok, masjid, pengajaran kitab islam klasik, santri 

dan Kiai.
13

 

  Kedua elemen paling penting dipondok 

pesantren adalah santri dan kiai. Kiai adalah pendiri 

atau pimpinan sebuah pesantren, sebagai muslim 

terpelajar (ulama) yang selalu membaktikan hidupnya 

untuk Tuhan serta memperdalam dan 

menyebarluaskan ajaran-ajaran-Nya kepada santri dan 

masyarakat,
14

 melalui kegiatan pendidikan Islam. 

Sebagai pimpinan pondok pesantren kiai memiliki 

tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk 

kepribadian santri, salah satunya yaitu bagaimana 

mentransformasi nilai-nilai kepesantrenan terhadap 

santri dengan caranya menjalin hubungan dengan para 

santri. 

  Sebagaimana yang dikatakan oleh Affandi 

Mukhtar bahwa terdapat dua paradigma pesantren 

yaitu para santri sebagai masyarakat belajar dengan 

sistem pendidikan 24 jam dan kehidupan para santri 

sebagai model masyarakat Islami.
15

 Bagaimana kultur 

masyarakat Islami yang dibangun dalam bentuk 

                                                             
13

Zamakhsyari Dhofier Tradisi Pesantren Study Pandangan 

Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: 

LP3ES 2015), 79-88 
14

Ali Maschan, Kiai Dan Politik Dalam Wacana Civil Society 

(Surabaya : Lepkiss, 1999), 59. 
15

Affandi Mochtar Membedah Diskursus Pendidikan Islam 

Jakarta: Penerbit Kalimah 200179- 80 
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hubungan antara santri dan kiai dalam sistem 

pendidikan 24 jam tersebut yang akan menjadi fokus 

penelitian ini. 

  Nilai-nilai pesantren yang bersumber dari al-

Qur‟an dan hadits, kitab-kitab klasik serta nilai 

pendiri pesantren atau pengasuh yang di 

implementasikan oleh kiai, santri beserta keluarga 

pesantren juga berhubungan erat dengan unsur 

eksternal yakni wali santri, masyarakat dan 

pemerintah. 

  Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum 

Wal Hikam secara faktual mempunyai elemen-elemen 

seperti yang diungkapkan oleh Zamakhsyari Dhofier, 

yaitu ada elemen santri, kiai, pondok, masjid dan 

pengajaran kitab klasik seperti yang telah dijelaskan 

di atas. 

Dengan skripsi ini, harapannya dapat 

memberikan kontribusi pengetahuan sosial di 

Program Studi Sosiologi, khususnya pengetahuan 

tentang dunia Pesantren. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 

relasi sosial antara kiai dan santri di Pondok Pesantren 



14 
 

Kader Bangsa Darul Ulum Wal Hikam (Dawam), 

Malangan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini guna mengetahui dan 

menganilis hubungan kiai dan santri di Pondok 

Pesantren Dawam, Malangan, Giwangan, 

Umbulharjo, Yogyakarta agar dapat diketahui 

fakta relasi sosial proses pembelajaran dan 

kegiatan lainnya di pesantren.   

2. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, manfaat penelitian ini 

dapat mengembangkan khazanah pengetahuan 

khususnya bagi peneliti dan secara umum dapat 

menjadi bahan bacaan untuk memberikan 

pengetahuan kepada civitas akademik dan 

masyarakat pada umumnya tentang sosiologi 

pesantren. Secara praksis, manfaat penelitian ini 

dapat membantu pihak yang memiliki pemikiran 

klasik tentang pondok pesantren. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini digunakan 

sebagai pengayaan referensi. Lewat tinjauan pustaka 

penelitian sebelumnya menjadi pembanding dan 

pastinya menghindari plagiasi penelitian dengan tema 
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yang sama. Berikut tinjauan pustaka berbagai hasil 

penelitian yang ada kaitannya dengan tema relasi kyai 

dan santri di pondok pesantren .   

Pertama, karya Zamakhsyari Dhofier, dalam 

bukunya yang berjudul Tradisi Pesantren, studi 

tentang Pandangan Hidup Kiai. Buku tersebut 

mengulas tentang tradisi pesantren dengan fokus 

kajian pada peranan kiai dalam mengembangkan 

faham Islam tradisional di Jawa. Faham Islam 

tradisional dimaksud ialah Islam masih terikat kuat 

dengan pikiran-pikiran para ulama. Buku ini di tulis 

berdasarkan studi lapangan antara tahun 1977-1978 

yakni Pesantren Tegalsari dan Pesantren Tebuireng. 

Buku ini berusaha menyodorkan suatu laporan yang 

bersifat historis dan etnografis tentang pesantren, 

dengan focus utamanya adalah peran kiai dan peran 

pesantren dalam melestarikan serta menyebarkan 

faham Islam tradisional. 

Kedua, karya Abdurahman Wahid, dkk (ed). 

M. Dawam Rahardjo, yang berjudul Pesantren dan 

Pembaharuan. Buku ini ditulis oleh para pengasuh 

pondok pesantren seperti Abdurahman Wahid, M. 

Habib Chirzin, Nurcholish Madjid, M. Saleh Widodo, 

Ali Saifullah. Karya ini tidak hanya sekedar 

melukiskan gambaran keadaan dan kehidupan 
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pesantren melainkan juga proses perkembangan yang 

sedang dan akan terjadi, serta berbagai tantangan 

pembaharuan pendidikan atau pembaharuan 

pemikiran dan kehidupan beragama dalam Islam yang 

kini sedang berlangsung di Indonesia.
16

 

Ketiga, karya Manfred Ziemek dalam bukunya 

yang berjudul “Pesantren dalam Perubahan Sosial”, 

Karya ini mencoba melukiskan praktek pendidikan 

yang terjadi pada lapisan pedesaan, dan mencoba 

menafsirkan pesantren sebagai bentuk pendidikan 

yang di organisasi oleh masyarakat sendiri. Ruang 

lingkup dalam penelitian ini terbatas pada pendidikan 

Islam Tradisional dan peranannya dalam perubahan 

sosiokultural di Indonesia. 

Keempat, karya dari Chumaidi Syarief Romas 

dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Di Kerajaan 

Surgawi: Gagasan Kekuasaan dari Mitos Wali Hingga 

Broker Budaya, buku beliau membahas tentang 

kekuasaan kiai dalam pesantren progresif dan 

konservatif. Menurut Chumaidi, dalam pesantren 

progresif kepemimpinan kiai tidak mutlak. Kekuasaan 

tertinggi dari bentuk pesantren ini terdapat dari 

musyawarah dengan para guru (ustadz) dan pengurus 
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Abdurahman Wahid, dkk, Pesanten dan Pembaharuan, 

(Jakarta: LP3S, 1988) 
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lainnya. sedangkan pesantren konservatif kepimpinan 

kiai sangat mutlak dan sangat besar. 

Kelima, Skripsi dari Baidowi, Jurusan 

Sosiologi Agama , Fakultas Ushuluddin Universitas 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005, dengan judul 

”Pemaknaan Barokah dan Implikasinya terhadap 

Relasi Sosial Kiai dengan Santri di Lembaga 

Pendidikan Islam (LPI) Darul Ulum PP. Banyuanyar 

Pamekasan Madura”. 

Penelitan Baidowi mempunyai tujuan untuk 

mengetahui pemaknaan santri terhadap barokah dan 

mengetahui implikasi dari pemaknaan barokah 

terhadap relasi antara kiai dengan santri. Karena 

barokah dalam orientasi kehidupan pesantren 

dimaknai secara beragam oleh para santri sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya
17

. Pemaknaan 

tersebut mengarah pada sebuah anggapan bahwa kiai 

jauh melebihi kepatuhannya pada pejabat, birokrasi 

atau institusi negara. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa untuk mendapatkan barakah 

seorang santri akan melakukan beberapa hal yakni 

mematuhi dan membantu kiai, mematuhi peraturan 

pesantren, istiqomah, belajar giat dan pergi ke 
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Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial, (Jakarta: 

Penerbit P3M, 1986) 
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congkop. Kiai di pahami sebagai sosok yang mampu 

menjadi perantara mendapatkan barakah tersebut. 

Keenam, skripsi dari Baskoro Adi Nugroho, 

Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

tahun 2010, skripsi tersebut berjudul “Hubungan 

Sosial Kiai dengan Santri Mukim dan Santri Kalong 

di Pondok Pesantren Al-Muthi‟in Maguwo 

Banguntapan Bantul Yogyakarta”. Pondok ini 

merupakan pondok yang menerapakan 2 model 

pendekatan santri yakni dengan santri tinggal di 

dalam secara penuh dan santri yang hanya menuntut 

ilmu saja di pondok tetapi dapat keluar (mahasiswa). 

Penelitian ini bertujuan mengetahui model 

hubungan kiai dengan santri mukim dan kalong serta 

melihat pengaruh hubungan timbal balik antara kiai 

dan santri, baik pengaruhnya terhadap kiai, santri, 

maupun masyarakat sekitar. Selain itu penelitian ini 

menggambarkan kesempatan yang sama antara santri 

mukim dan santri kalong dalam menuntut ilmu di 

pondok pesantren, santri yang tinggal di pondok 

pesantren tidak memiliki ikatan secara formal seperti 

harus mengikuti ujian yang diberikan dari pondok, 

memilki ijazah, persoalan gelar kiai beserta 

keluarganya. Sosok kiai sebagai gelar dan nama 
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kharismatik di pondok pesantren tidak terlalu 

dipersoalkan, karena para pengurus menginginkan 

tidak adanya sekat antara kiai dan santri sehingga 

antara pengasuh dan santri memiliki hubungan yang 

akrab. Dari beberapa hasil penelusuran yang telah 

dikaji di atas maka penelitian ini melengkapi 

penelitian yang sudah ada, dengan fokus pembahasan 

adalah model hubungan sosial dan dampaknya. 

Keenam, skripsi Chabib Ludfiansyah, Jurusan 

Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam UIN Sunan Kalijaga 2015, dengan judul 

“Hubungan Sosial Santriwati di Pondok Modern 

Muhammadiyah di Yogyakarta”. yang membahas 

tentang hubungan sosial santriwati di pondok 

pesantren modern. Hubungan sosial ini dapat dilihat 

dari peran ustadzah sebagai pengasuh pondok dalam 

pembinaan santri, seperti kajian rutin, tahfidz, dan 

kegiatan sehari-hari. Peran ini berbeda dengan pondok 

tradisional yang melihat kiai sebagai figur atau sosok 

yang utama dalam pembinaan santri. Sosok ustadzah 

sebagai garda terdepan dalam pengasuhan santri di 

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah. 

E. Kerangka Teori 

Teori dalam sebuah penelitian merupakan hal 

yang penting. Sebab dengan teori, peneliti dapat 
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menganalisis sebuah permasalahan yang menjadi 

pokok kajian atau topik penelitian. Dalam hal ini, 

teori dapat dikatakan sebagai pisau analisis untuk 

menganalisis permasalahan dan pokok kajian 

penelitian. Adapun kerangka teori yang akan dipakai 

untuk menganalisis data ialah: 

1. Analisis Teori 

Teori pada prinsipnya menghadirkan 

pandangan yang sistematis mengenai fenomena 

tertentu. Dengan demikian, suatu teori dalam 

sebuah penelitian amat berguna menjelaskan 

secara rinci, menginterprestasi dan memberikan 

pemahaman gejala atau fenomena yang dijumpai 

dalam penelitian.
18

 

Penelitian ini menggunakan acuan teori 

Struktural Fungsional yang dikembangkan oleh 

Talcott Parsons. Membahas teori struktural 

fungsional, tokoh sosiologi yang expert 

diantaranya : August Comte, Herbert Spencer, 

Emile Durkheim, Ferdinand Tonnies. Melalui 

teori evolusi jajaran tokoh tersebut memiliki 

kesadaran bahwa masyarakat akan berkembang ke 

arah yang lebih baik. August Comte melalui teori 

hukum tiga tahap; teologi, methafisika, dan 
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positif. Begitu juga Durkheim mengamati secara 

konsisten perubahan masyarakat tradisional 

menjadi masyarakat Industri. Masyarakat 

tradisional dikenal dengan masyarakat yang 

sederhana (solidaritas mekanik), sedangkan 

masyarakat yang dikenal dengan masyararakat 

organik dinamikanya begitu sangat komplek 

(solidaritas organik). Berbeda tokoh tentu 

memiliki perbedaan teori, walaupun pada 

dasarnya tetap dalam rumpun teori struktural 

fungsional. Herbert Spencer misalnya 

mengilustrasikan masyarakat dari homogen 

(tradisional) menuju heterogen (modern). 

Selanjutnya, Ferdinand Tonnies dengan konsep 

Gemeinschaft merupakan masyarakat yang 

memiliki ikatan atau tali persaudaraan yang kuat,  

hal tersebut karena didasarkan atas kesamaan, 

sebaliknya menurut Gesellschaft, masyarakat yang 

memiliki ikatan lemah, cenderung saling tidak 

mengenal satu sama lain
19

.   

Pergolakan pemikiran Talcott Parsons 

dipengaruhi oleh Durkheim dan Weber. Durkheim 

menjelaskan “kesadaran” dimulai dari kesadaran 
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Martono, N. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: PT Raja 

Grafindo, Tahun 2014, hlm 40-53. 
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kolektif yang dapat melampui batasan kesadaran 

individu, sedangkan Weber memandang 

sebaliknya bahwasanya kesadaran individu 

dipengaruhi oleh kesadaran umum. Talcott 

Parsons juga memihat keduanya sebagai hal yang 

bisa dikompromikan, antara teori ide dan 

tindakan. Alasan Talcot Parson menurut penulis 

sebenaranya sederhana yaitu teori tindakan sosial 

dianggap memiliki sifat yang “holistik” sekaligus 

memiliki sifat “individualistik”
20

. Hal penting 

yang perlu diketahui bahwasanya lahirnya teori 

struktural fungsional Talcott Parson karena 

dilatarbelakangi oleh kehidupan Parson yang 

serba berkecukupan (mapan).  

Pada tahun 1937 Talcott Parson 

menerbitkan buku berjudul The Structure of 

Social Action, buku tersebut  tidak sekedar 

memperkenalkan sosiolog utama seperti Weber, 

tetapi juga menjadi landasan peletakan teori yang 

dikembangkan Talcott Parsons sendiri. Dalam 

buku ini juga Talcott juga memusatkan 

perhatiannya pada struktul sosio kultural yang 

berskala besar, dimana secara spesifik parson 

                                                             
20

Surbakti, S.“Anatomi danState of the Arts Teori Sosial” dalam, 

Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial, ed. Bagonguyanto, M. Khusna 

Amal. Malang: Aditya Media Publising, tahun 2010, hlm 54.  
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berkonsentrasi pada antar hubungan struktur 

masyarakat. 

teori struktural fungsional gagasan Talcott 

Parsons, menurut peneliti pesantren adalah 

lembaga yang terdiri dari berbagai struktur yang 

saling berhubungan satu sama lain. Dalam unsur 

tersebut terdapat kiai, pengurus, santri, wali dan 

masyarakat sekitar pesantren. Teori ini mengakui 

adanya keberagaman sistem dalam pesantren 

Kader Bangsa Darul Ulum Wal Hikam (Dawam). 

Posisi antar individu baik kiai, santri, pengurus 

dalam teori ini memilki tugas masing-masing 

yang saling terikat dan membutuhkan. Peran dan 

tugas antar bagian dianggap satu kesatuan yang 

penting dalam keberlasungan suatu sistem.  

Proses adaptasi dalam teori Talcott 

Parsons banyak dipengaruhi oleh pemikiran 

evolusi dalam tatanan sosial Auguste Comte. Agar 

lembaga pondok pesantren terus berlangsung dari 

masa ke masa, maka kehidupan pesantren harus 

ada perubahan, dimana interaksi kiai dan santri 

harus beradaptasi dengan kontek zaman. 

Integrasi merupakan sebuah sistem 

berbaurnya seluruh elemen dimana sistem ini 

harus menentukan tujuan dan berusaha untuk 
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mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan 

yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi 

pengasuh pondok pesantren saja, melainkan 

tujuan bersama para anggota (kiai dan santri) 

dalam sistem interaksi di pondok pesantren. 

Selanjutnya penulis dalam penelitian ini 

berpedoman pada kesepakatan pendukung teori 

struktural fungsional. Adapun kesepakatan 

tersebut dikaitkan dengan keseimbangan 

kehidupan masyarakat, yaitu: persiapan bagi 

hubungan yang memadai dengan lingkungan dan 

bagi perekrutan seksual, penetapan dan difrensiasi 

peranan, komunikasi, orientasi kognitif bersama, 

seperangkat tujuan bersama yang dikemukan, 

regulasi normatif alat,  regulasi ungkapan efektif, 

sosialisasi. Dalam perkembangannya teori Talcott 

Parsons populer dengan istilah AGIL yang 

menyampaikan premis mengenai empat 

kebutuhan fungsional yakni; latent maintenance 

(menjamin kesinambungan tindakan), integration 

(kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga 

seluruhnya menjadi fungsional), goal attainment 

(pemenuhan tujuan), dan adaptation(kemampuan 

sistem menjamin kebutuhan lingkungan dan 
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mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke 

dalam seluruh sistem)
21

. 

2. Dampak 

Perihal yang dimaksud dampak dari penelitian 

ini adalah akibat atau konsekuensi langsung dari 

temuan-temuan yang ditemukan. Temuan tersebut 

dapat berupa pengalaman dan kejadian langsung 

sang pelaku. Pengalaman seseorang pada suatu 

waktu tertentu akan memberikan gambaran secara 

utuh tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada 

masa lampau. Sedangkan kejadian langsung 

adalah temuan langsung yang ditemukan oleh 

peneliti di lapangan. Menurut Sorjono Soekamto 

dampak dari hubungan sosial di masyarakat dapat 

di bagi menjadi 2 macam yakni, hubungan sosial 

secara asosiatif dan hubungan sosial secara 

disasosiatif. Asosiatif terdiri dari kerjasama 

(cooperation), akomodasi (accomodation). Kerja 

sama disini dimaksudkan sebagai suatu usaha 

bersama antara perorangan dan kelompok manusia 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan 

bersama. Akomodasi merupakan salah satu cara 

untuk menyelesaikan pertentangan tanpa 
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menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak 

kehilangan kepribadiannya. Sedangkan 

Disasosiatif terdiri dari persaingan (competition), 

dan pertentangan (conflict).
22

 

Adapun untuk mendukung kerangka teori ini, 

penulis akan menjelaskan beberapa pengertian 

agar pembaca mampu mendifinisikan gambaran 

umum tentang kiai dan santri sebagai berikut: 

1. Pengertian Kiai 

 Definisi Kiai dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah sebutan bagi alim ulama‟ (orang 

yang cerdik dan pandai dalam agama Islam). 

Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam Indonesia 

disebutkan bahwa kiai di kalangan masyarakat 

tradisional Jawa, merupakan tokoh keagamaan 

kharismatik yang bisa dibandingkan dengan ajengan 

di masyarakat Jawa Barat, syekh di masyarakat 

Minangkabau Sumatera Barat. Untuk penyebutan 

istilah kiai di Indonesia memang berbeda-beda, tetapi 

substansinya memiliki peran dan tugas yang sama. 

Untuk persoalan ini, Ali Maschan Moesa berkata; 

“ulama juga mempunyai sebutan yang berbeda di 

setiap daerah, seperti kiai (Jawa), ajengan (Sunda), 
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tengku (Aceh), syekh (Tapanuli), buya 

(Minangkabau), tuan guru (Nusa Tenggara, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Tengah)”. Selain itu, terdapat sebutan 

„kiai‟, yang merupakan gelar kehormatan bagi para 

ulama pada umumnya. 

 Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Wal 

Hikam KH. Ahmad Sugeng Utomo atau biasa 

dipanggil Gus Ut dapat dilihat sosok yang mapan 

dalam hal keilmuan. Keilmuan yang dimaksud adalah 

ilmu agama dan ilmu sosial. Dalam beberapa momen, 

Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum Wal 

Hikam mengirimkan delegasi dari berbagai acara 

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta 

seperti delegasi santri antri hoax yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informasi Republik Indonesia. Agenda tersebut 

bukanlah agenda yang sederhana karena road show di 

seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. 

 Adanya delegasi Pondok Pesantren Kader 

Bangsa Darul Ulum Wal Hikam dalam acara tersebut 

adalah bentuk komitmen dan kemampuan Gus Ut 

dalam mengelola Pesantren. Dalam kasus ini, sosok 

Gus Ut sesuai dengan definisi Kiai yaitu orang yang 

cerdik dan pandai dalam agama islam, penulis sendiri 
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menyebut sebagai orang yang pandai mengelola 

kelompok dan secara terus menerus menciptakan 

kemaslahatan untuk kelompok.  

 Berbeda dengan definisi umum Kiai, Karel A. 

Steenbrink
23

 menyatakan, seorang dapat menjadi kiai 

atau disebut kiai karena ia diterima masyarakat 

sebagai kiai, karena orang yang datang meminta 

nasehat kepadanya, atau mengirimkan anaknya 

supaya belajar kepada kiai. Memang, untuk menjadi 

kiai tidak ada kriteria formal seperti persyaratan studi, 

ijazah dan sebagainya. Akan tetapi ada beberapa 

syarat non-formal yang harus dipenuhi oleh seorang 

kiai, sebagaimana syarat non-formal untuk 

menentukan seseorang menjadi kiai besar dan kecil. 

 Senada dengan definisi Kiai oleh Rektor UIN 

Sunan Kalijaga Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi 

menyatakan bahwa kiai adalah gelar yang didapatkan 

dari masyarakat kepada seseorang. Banyak faktor 

yang membuat gelar tersebut disematkan kepada 

seseorang diantaranya, ia mempunyai pesantren dan 

mempunyai pengaruh kepada masyarakat. 

 Masyarakat sekitar Pondok Pesantren Kader 

Bangsa Darul Ulum Wal Hikam biasa memanggil Gus 

Ut dengan panggilan ustad, ada sebagian memanggil 
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kiai dan gus, hal ini dilatarbelakangi oleh karena Gus 

Ut adalah sosok yang mempunyai lembaga atau 

yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, oleh 

karena itu masyarakat sekitar Malangan, Umbulharjo, 

Kota Yogyakarta menyebutnya ustadz dan kiai.  

2. Pengertian Santri 

 Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa 

Sansekerta/Jawa) yang berarti orang yang selalu 

mengikuti guru. Istilah santri juga ada dalam bahasa 

Tamil, yang berarti guru mengaji.
24

 Santri adalah 

peserta didik yang menimba ilmu di pondok 

pesantren.
25

 Santri juga memiliki arti siswa atau 

mahasiswa yang dididik dalam lingkungan pondok 

pesantren.
26

 

 Santri dalam dunia pesantren dikelompakkan 

menjadi dua macam, yaitu:  

A. Santri Mukim, santri mukim yaitu murid-murid 

yang berasal dari daerah jauh dan menetap di 

pesantren. Santri yang sudah lama mukim di 

pesantren biasanya menjadi kelompok tersendiri 

dan sudah memikul tanggung jawab mengurusi 
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kepentingan sehari-hari, mengajar santri- santri 

muda tentang kitab-kitab yang rendah dan 

menengah. 

B. Santri Kalong, santri kalong yaitu murid-murid 

yang berasal dari desa sekelilingnya, yang 

biasanya mereka tidak tinggal di pondok 

pesantren kecuali waku-waktu belajar (sekolah 

dan mengaji) saja, mereka bolak-balik dari 

rumah.
27

 

 Peserta didik Pondok Pesantren Darul Ulum 

Wal Hikam adalah orang-orang yang sedang 

menimba ilmu-ilmu agama islam. Bahkan ada 

beberapa Pembina yang mengajar ngaji di lingkungan 

Pondok Pesantren, sesuai dengan bahasa Tamil 

pengertian santri adalah guru mengaji. Tidak hanya di 

Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum Wal Hikam saja 

yang santrinya turut serta mengabdi menjadi guru 

ngaji dil lingkungan sekitar. Di Indonesia, khsusunya 

di Jawa banyak pesantren yang peserta didiknya turut 

serta mengajar di lingkungan pesantren. 

 Santri Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul 

Ulum Wal Hikam mengaji beberapa kita agama islam 

yang dikarang oleh para alim ulama terdahulu. 
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1982, hlm. 51-52 
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Berikut data kitab yang dibahas di Pondok Pesantren 

Darul Ulum Wal Hikam : 

Tabel 1.0 

No. Jenis Kitab Nama Kitab 

1.  
Fiqih 

a. Mabadiul fiqih juz 1-3  

b. Fatkhul qorib  

2.  

Akhlaq dan Tasawuf 

a. Ihya „ulumuddin  

b. Ta‟limul Muta‟allim 

c. Syarhul hikam 

3.  

Al-qur‟an dan hadits 

a. Tafsir al ibris 

b. Mustolahul hadist 

c. Ar bain an-nawawin 

4.  

Nahwu dan sorof 

a. Jurumiyah 

b. Amtsilatu at tasrif 

c. Al I‟lal 

d. Al imriti 

5.  
Sejarah islam 

a. Tarikhutasri‟ 

b. Khulasoh 

 

 Dari berbagai pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa santri itu adalah peserta didik 

yang dididik dalam lingkungan pondok pesantren. 

Dimana menurut Zamkhsary Dhofir santri dibagi 
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menjadi dua yaitu,
28

 Santri mukim (santri yang 

menetap dan tinggal dipesantren) dan santri yang 

belajar di pesantren namun tidak menetap 

dipesantren). 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian digunakan dalam penelitian 

ini agar penelitian menjadi terarah, terukur dan 

sistematik. Hal ini dilakukan sesuai dengan kaidah 

ilmiah dan akademik dalam sebuah penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan 

penelitian kerja lapangan atau studi kasus yang 

bersifat kualitatif. Kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan gambaran berupa 

kata-kata atau lisan dari orang atau pun perilaku 

yang dapat diamati.
29

 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini terdiri 

dari obyek material dan obyek formal. 

3. Teknik Mengelola Data 

Teknik penelitian ini adalah 

mengumpulkan data-data primer dan sekunder 

yang diambil dari buku secara langsung berbicara 

                                                             
28

Zamakhsyari Dhofier Tradisi Pesantren 89. 
29

Lexy j Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 3. 
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tentang pokok kajian permasalahan penelitian dan 

mempunyai relevansi. Teknik pengeloalaan data 

seperti yang dimaksud adalah dokumentatif. 

Prosesnya adalah melalui penelaahan kepustakaan 

yang telah diseleksi sesuai dengan kategorisasi 

dan berdasarkan konten isi. Kemudian disajikan 

secara deskriptif. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 

sumber primer dan sekunder. Adapun sumber 

primer adalah data-data yang didapatkan di 

lapangan. Sedangkan sumber sekunder merupakan 

data yang didapatkan di lapangan, di luar obyek 

penelitian. Penulis akan menggunakan wawancara 

dan dokumentasi sebagai sarana utama 

pengambilan data. Sumber data wawancara adalah 

15 orang yang terdiri dari 9 santri, 2 pengurus, 3 

ustad dan 1 kiai. 

5. Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisa data kulaitatif. Analisa data 

kulaitatif dalam operasionalnya data yang 

diperoleh digenalisir, diklarifikasi kemudian 
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dianalisis dengan menggunkan penalaran induktif 

dan deduktif.
30

 

Dalam penelitian , untuk memperoleh 

suatu hasil penelitian yang tervalidasi secara 

ilmiah tentunya diperlukan metode yang bisa 

dijadikan sarana untuk memperoleh akurasi data 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

dan akademik. Maka dari pada itu, dalam 

penelitian ini diperlukan metode penelitian, 

sebagai berikut: 

a. Deskriptif 

Deskriptif yaitu metode dengan 

memaparkan isi naskah. Pemaparan ini 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara 

detail dari suatu peristiwa.
31

 Juga digunakan 

corak induktrif, yakni dengan menganalisis 

keterkaitan semua bagian dan semua konsep 

pokok satu persatu.  

b. Interpretasi 

Interpretasi merupakan sebuah metode 

untuk menyelami data yang terkumpul untuk 

kemudian menangkap arti dan nuansa yang 

dimaksud. 

                                                             
30

 Ibid. hlm. 69 
31

 Ibid. hlm. 136 
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G. Sistematika Pembahasan 

Peneliti memaparkan sistematika pembahasan 

yang akan dikelompokkan menjadi beberapa bab. Bab 

I deskripsi tentang pendahuluan penelitian. Bab ini 

terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II yaitu gambaran umum tentang profil 

Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum Wal 

Hikam, Malangan, Giwangan, Umbulharjo, 

Yogyakarta. 

Bab III yaitu berisi tentang pemaparan data 

lapangan serta pembahasan penelitian di Pondok 

Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum Wal Hikam, 

Malangan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran yang jelas tentang model hubungan sosial 

kiai dengan santri di pondok pesantren. 

Bab IV analisis data temuan lapangan serta 

kajian temuan lapangan secara mendalam dari 

hubungan sosial di pondok pesantren. 

Bab V yaitu penutup yang berisi hasil 

kesimpulan dan saran penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Patut disadari dan diakui, proses hubungan sosial 

yang terjadi di Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul 

Ulum Wal Hikam sangat jarang ditemukan di pesantren-

pesantren lain. Dalam hal ini, penulis menekankan 

bahwa proses hubungan sosial yang terjalin di pesantren 

ini sudah sangat modern. Seperti halnya penghormatan 

santri kepada kiai diwujudkan dalam dialektika ketika 

kiai sedang mengajar, bahwa kiai bukanlah manusia 

yang selalu benar seperti tradisi yang berjalan di 

pesantren klasik pada umumnya. Adapun kesimpulan 

pada penilitian relasi sosial antara kiai dan santri pondok 

pesantren Kader Bangsa Darul Ulum Wal Hikam, secara 

garis besar sebagai berikut: 

1. Kiai Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum 

Wal Hikam Gus Ut, secara kategori kepemimpinan 

masuk kategori kiai yang mempunyai gaya 

kepemimpinan diplomatis, hal ini dibuktikan dalam 

segala pengambilan keputusan pondok pesantren 

selalu melibatkan santri dalam forum mingguan. 

2. Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum Wal 

Hikam mempunyai pola relasi yang berbeda dengan 

pesantren klasik pada umumnya, yaitu kiai, sebagai 
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pengasuh pesantren mampu memahami secara 

mendalam kebiasaan dan karakter santri terkini, hal 

ini dibuktikan dengan penyesuaian Gus Ut selaku 

pengasuh dengan perkembangan teknologi yaitu 

penggunaan media sosial sebagai salah satu media 

komunikasi. 

3. Nilai bahwa kiai adalah simbol yang harus dihormati 

sebagai guru oleh para santri Pondok Pesantren 

Kader Bangsa Darul Ulum Wal Hikam tetap 

dipertahankan dan menjadi prinsip, meskipun dalam 

proses hubungan sosial di pesantren ini sudah 

modern dan kontekstual. 

B. Saran Penelitian 

1. Peneliti selanjutnya agar memilih informan yang 

lebih banyak lagi. 

2. Peneliti selanjutnya agar dapat partisipatif action 

research setelah meneliti Pondok Pesantren Kader 

Bangsa Darul Ulum Wal Hikam Yogyakarta. 

3. Peneliti selanjutnya seyogyanya melanjutkan tema 

yang berkaitan dengan relasi sosial kiai dan santri 

di pondok pesantren Kader Bangsa Darul Ulum 

Wal Hikam dengan teori yang berbeda, sehingga 

dapat menambah wawasan akademik Program 

Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Humaniora UIN Sunan Kalijaga. 
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