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NIM
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Jurusan
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Judul

:Kepemimpinan Kiai Dalam Merespon Perkembangan
Teknologi
Untuk Mengembangkan Manajemen Di
Pondok Pesantren Nurul Yaqin Tanjung Jabung Barat

Skripsi
ini membahas tentang Kepemimpinan Kiai Dalam Merespon
Perkembangan teknologi untuk mengembangkan Manajemen di Pondok pesantren Nurul
Yaqin Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagai upaya
untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan, karena sifatnya
menggunkan pendekatan analisis deskriftif dengan menggunakan teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa lembaga pendidikan pesantren Pesantren sabagai lembaga pendidikan memiliki
ciri khas tersendiri, sehingga pesantren dapat dibedakan dengan lembaga pendidikan
lainnya yang non pesantren. Ciri khas pesantren dinilai sangat unik oleh para pemerhati
pendidikan, mulai dari tradisinya, kurikulumnya, sistem pendidikannya, infrastruktur,
model kepemimpinan kiai, dan juga gaya hidup para santri yang sangat sederhana dan
mengutamakan kebersamaan. Kemajuan teknologi dan informasi yang dapat memberikan
warna baru, guna menghasilkan generasi-generasi yang tangguh, generasi yang
berpengetahuan luas dengan kekuatan jiwa pesantren dan keteguhan mengembangkan
pengetahuan yang tetap bersumber pada al-qur‟an dan hadis. Dalam perkembangan
zaman, pesantren saat ini berhadapan dengan arus globalisasi dan modernisasi yang
ditandai dengan cepatnya laju informasi dan teknologi. Dengan teknologi informasi
pesantren dapat terbantu dalam melakukan penyebaran informasi mengenai profil,
kegiatan dan manajemen pesantren
Kata Kunci

: Pesantren, Perkembangan Teknologi, Manajemen
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ABSTRACT

Nama

: Siti Maemunah

NIM

: TK.161814

Department

: Management of islamic Education

Title

: “Leadership of Kiai in Responding to Technological
Development to Develop Management in Pondok
Pesantren Nurul Yaqin, Tanjung Jabung Barat”

This thesis discusses the leadership of the Kiai in responding to technological
developments to develop management in the Nurul Yaqin Islamic boarding school,
Tanjung Jabung Barat. This research is a qualitative research as an effort to provide
answers to the problems described, because it uses a descriptive analysis approach using
data collection techniques through observation, interviews and documentation. The
results of the study concluded that Islamic boarding schools as educational institutions
have their own characteristics, so that they can be distinguished from other nonpesantren educational institutions. The characteristics of the pesantren are considered
very unique by education observers, starting from its tradition, curriculum, education
system, infrastructure, kiai leadership model, as well as the very simple lifestyle of the
santri and prioritizing togetherness. Advances in technology and information can provide
new colors, in order to produce strong, knowledgeable generations with the strength of
the spirit of the pesantren and the determination to develop knowledge that is still based
on the al-quran and hadith. In the times, pesantren are currently dealing with
globalization and modernization, which are marked by the fast pace of information and
technology. Pesantren information technology can be assisted in disseminating
information about the profile, activities and management of the pesantren
Keywords: Islamic boarding schools, technology development, management
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Tradisional Islam yang masih
survive sampai hari ini. Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan
Tradisional Islam dikawasan dunia muslim lainnya, dimana akibat gelombang
pembaharuan dan modernisasi yang semakin kencang telah menimbulkan
perubahan-perubahan yang membawa kaluar dari eksistensi lembaga-lembaga
tradisional. Kemampuan pesantren untuk tetap bertahan karena karakter
eksistensinya, yang dalam bahasa Nurcholis Mudjid disebut sebagai lembaga
yang tidak hanya identik dengan makna ke-Islaman, tetapi juga mengandung
makna keaslian Indonesia (Tamam. 2010, hlm. 23).
Di Indonesia istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok
pesantren. Pondok berasal dari bahasa arab yang berati hotel, asrama, rumah
dan tempat tinggal sederhana Hasbullah (1996, hlm. 138) dalam Anwar (2011,
hlm. 51).
Secara tradisi, sebuah instusi pendidikan islam dapat disebut “pesantren”
kalau ia mempunyai elemen-elemen utama yang lazim dikenal didunia
pesantren. Elemen-elemen utama antara lain: 1) pondok, 2)santri, 3)kiai.
Berbagai studi tentang pesantren menyimpulkan bahwa diantara empat elemen
utama diatas, elemen kiai lah yang menentukan masa depan sebuah pesantren
(Indra. 2005, hlm. 1)
Setelah sempet mengalami banyak peristiwa, bahkan sulit mendapatkan
pengakuan sebagai lembaga pendidikan asli indonesia, pesantren kini
dihadapkan pada masalah baru. Pada sekolah pondok pesantren Nurul Yaqin
ini banyak Perkembangan teknologi sangat pesat, yang mengubah seluruh
aspek kehidupan termasuk cara pandang masyarakat terhadap pesantren.

1

Dalam pesantren seorang pimpinan memulai yang mengedepankan
masalah teknologi, karena dengan itu bisa memajukan pesantren pada era
teknologi saat ini. Secara tidak langsung pesantren dihadapkan pada dua
pilihan, ia harus menampakakan ”wajah baru” sebagai respon atas kenyataan
yang terjadi, atau tetap dengan keadaan nya yang mempertahankan sisi
tradisional, khas dan unik. Bukan tidak mungkin pesantren harus berganti
wajah karena itu adalah keharusan. Dimana, pesantren adalah, lembaga
pendidikan yang bertujuan mendidik dan menggembleng para santri salah
satunya dengan menjadikanya juru dakwah agama bagi masyarakat luas.
Tujuan tersebut tentu harus bersinergi dengan cara yang mestinya dilakukan
pesantren dalam mempersiapkan santri kelak setelah kembali ke masyarakat.
Sedangkan pada sisi yang lain, khasan dan keunikan pesantren menjadi
pertaruhan. Jika kemajuan teknologi tidak direspon dengan agresif maka
pesantren akan tertinggal jauh dengan lembaga pendidikan pada umumya.
Inilah yang kemudian menjadi tantangan pesantren abad ini.
Kemampuan pesantren

untuk menjawab tantangan ini, pernah

dikomentari oleh Nur Cholis Madjid dalam Bilik-bilik pesantren (paramadina,
1997). Ia berpendapat bahwa tantangan arus modernisasi yang berlangsung
menjadi tolak ukur seberapa jauh pesantren dapat survive dengan zamannya.
Apabila pesantren mampu menjawab tantangan itu, akan memperoleh
kualifikasi sebagai lembaga modern. Lembaga yang masih berpegang teguh
dengan tujuan yang utuh tanpa ketinggalan zaman dan kolot.
Pada pola pondok pesantren Nurul Yaqin, seorang Kiai mulai menyiapkan
beberapa ide-ide tersendiri, dengan zaman di era ini kiai mulai
mengedepankan teknologi, agar supaya info-info mudah di dapatkan, dan
tidak itu saja kiai

mempunyai keunikan tersendiri dalam hal pola

kepemimpinan yang berdiri sendiri. Namun pada era ini pondok pesantren
banyak yang membuka sistem pendidikan sekolah atau madrasah yang berati
banyak melibatkan pihak luar, dari sitem pembelajaran dewan guru tidak
hanya tinggal dipesantren saja tetapi ada juga dari guru luar. Adapun hal

tersebut berkembang sesuai dengan pola tuntutan zaman yang berubah, dalam
artian zaman yang berkembang. Dari masa para kiai sebagai pemimpin
dilingkungan pesantren, tentu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan
perubahan yang menuntut pola dan gaya kepemimpinan mereka sehari-hari
guna mengarahkan organisasi menuju kesuksesan dimasa depan.
Berbagai persoalan yang

komplek, tentunya bisa membuat para kiai

kehilangan keseimbangan dan kalau tidak tahan goncangan maka akan
berpengaruh pada keberhasilan kepemimpinan mereka. Untuk para kiai tentu
senantiasa melakukan upaya spiritualitas disamping yang lainya. Hal ini
karena telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw sebagai panutan umat islam.
Muhammmad Saw sebagai pembawa ajaran agama islam, ternyata merupakan
figur pemimpin yang dikagumi akan keberhasilanya. Beliau ternyata tidak
meninggalkan dimensi spiritualitas. Muhammad Saw meraih hasil luar biasa
melalui sebab yang tidak bisa lepas dari keberadaan dan praktek spiritualitas.
Kalau pondok pesantren dikelola dengan profesional maka tentu akan
menghasilkan perubahan yang luar biasa yang bisa dirasakan manfaatnya
tidak hanya tataran lokal, regional. Akan tetapi lebih jauh lagi dan bisa eksis
dalam tingkat internasional.
Sumber belajar dipesantren masih tetap berpegang teguh pada Al-qur‟an,
Hadits, ijma‟ dan qiyas. Meskipun demikian kiai sebagai sumber belajar
mengalami pergeseran yang cukup berarti . hal ini terkait dengan kemampuan
santri lain diluar sumber kiai. Tugas berat yang diemban kiai dan segenap
warga pondok pesantren adalah mengarahkan dan membimbing santri agar
senantiasa menyalurkan aspirasi dan kegemaran mencari sumber belajar lain
namun tetap sesuai dengan norma prilaku dan asas keagamaan.
Pesantren sekarang ini dapat dibedakan kepada dua macam yaitu pesantren
tradisional dan pesantren modern. Sistem pendidikan pesantren tradisional
sering disebut sistem salafy. Yaitu sistem yang tetap mempertahankan
pengajaran kitab-kitab islam klasik sebagai inti pendidikan dipesantren.
Pondok pesantren modern merupakan sistem pendidikan yang berusaha

mengintegrasi secara penuh tradisional dan sistem pesantren formal (seperti
madrasah)
Pesantren dengan segala keunikan yang dimilikinhya masih dihrapkan
menjadi penopang berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia. Keaslian
dan ke khasan pesantren disamping sebagai khasanah tradisi budaya bangsa
juga merupakan kekuatan penyangga pilar pendidikan untuk memunculkan
pemimpin bangsa yang bermoral. Oleh sebab itu, arus globalisasi
mengandaikan tuntutan profesionalisme dalam mengembangkan sumber daya
manusia yang bermutu. Realitas ini lah yang menuntut adanya manajemen
pengelolaan

lembaga

pendidikan

sesui

tuntutan

zaman.

Signifikasi

profesionalitas manajemen pendidikan menjadi sebuah keniscayaan ditengah
dahsyatnya arus industrialisasi dan perkembangan teknologi modern (Dawam
dan Ta‟arifin, 2004, hlm. 18)
Namun demikian, tidak kiai pesantren merespons positif solusi tersebut.
Mereka lebih mampu mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang mungkin
timbul dibanding kelebihannya. Keberadaan yayasan dipahami sebagai upaya
menggoyahkan kepemipinan kiai. Padahal, keberadaan yayasan justru ingin
meringankan beban baik akademik maupun moral. Kecenderungan untuk
membentuk yayasan ternyata hanya diminati

pesantren-pesantren yang

tergolong modern, belum berhasil memikat pesantren tradisional. Kiai
pesantren tradisional cenderung lebih otoriter dari pada kiai pesantren modern.
Sehingga dapat dijelaskan bahwa untuk memenuhi tuntutan zaman sekarang
pesantren memang harus dilakukan konsolidasi organisasi kelembagaan,
khususnya pada aspek kepemimpinan dan manajemen. Dan merubah sistem
kepemimpinan

dipondok

pesantren,

secara

tradisional

kepemimpinan

pesantren dipegang oleh satu ada dua kiai, yang biasanya merupakan pendiri
pesantren bersangkutan. Tetapi karena divertifikasi pendidikan yang
diselenggarakan, kepemimpinan tunggal kiai tidak memadai lagi. Banyak
pesantren kemudian mengembangkan kelembagaan yayasan yang pada
dasarnya merupakan kepemimpinan kolektif. Konsekuensi dan kelembagaan

yayasan itu adalah perubahan otoritas kiai yang bersifat semula bersifat
mutlak menjadi tidak mutlak lagi, melainkan bersifat kolektif ditangani
bersama menurut pembagian tugas masing-masing (Ibid, hlm. 99).

Dalam observasi yang dilakukan diawal, yang dilakukan di pondok
pesantren Nurul Yaqin maka bagaimana respon seorang kiai dalam
perkembangan zaman yang modern ini. Dan adapun peneliti tertarik akan
masalah yang ada di pondok pesantren Nurul Yaqin dan bahwasanya
teknologi pada saat ini sangat untuk perkembangan manajemen di pondok
pesantren tersebut.
Dalam latar belakang masalah yang diambil dari kutipan diatas maka
peneliti akan mengangkat sebuah judul dari permasalahan, sehingga bisa
mengambil

sebuah

judul

“Kepemimpinan

Kiai

Dalam

Merespon

Perkembangan Teknologi Untuk Mengembangkan Manajemen Di
Pondok Pesantren Nurul Yaqin Tanjung Jabung Barat”
B. Fokus penelitian
Agar ruang lingkup penelitian ini tidak terlalu luas dengan latar belakang
diatas, penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana seorang kiai dalam
merespon perkembangan teknologi untuk mengembangkan manajemen di
pondok pesantren Nurul Yaqin Tanjung Jabung Barat
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang

diatas maka, rumusan masalah yang

dianjurkan dalam penelitian ini sebagian acuan yang akan diteliti.
1. Bagaimanakah respon kiai tentang perkembangan teknologi saat ini?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan kiai dalam mengembangkan
manajemen dipesantren berbasis teknologi?
3. Bagaimana

dampak

kepemimpinan

manajemen pesantren Nurul Yaqin?

kiai

terhadap

perkembangan

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1) Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana respon pimpinan kiai dalam
perkembangan teknologi pada zaman modern saat ini.
b. Untuk

mengetahui

dampak

kepemimpinan

kiai

terhadap

perkembangan manajemen dipondok pesantren Nurul Yaqin.
c. Untuk

mengetahui

upaya

yang

dilakukan

kiai

dalam

mengembangkan manajemen pesantren berbasis teknologi.
2) Kegunaan penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan maka kegunaannya:
a. Agar bisa memberikan wawasan bagi peneliti dan pembaca dalam
mengembangkan manajemen
b. Untuk Dapat memberikan pengetahuan akan perkembangan
teknologi saat ini.
c. Untuk mengetahui

upaya

yang

dilakukuan

kiai

dalam

mengembangkan manajemen pesantren yang berbasis teknologi.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teoritik
1. Konsep Dasar Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh
seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong mengajak, menuntun,
menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh
itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuantujuan tertentu. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kepemimpinan adalah
kemampuan seseorang untuk menggerakkan, mempengaruhi memotivasi,
mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah,
melarang dan bahkan menghukum (kalau perlu) serta membina dengan maksud
agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai
tujuan administrasi secara efektif dan efisien.(Suharni, 2016: hal. 21-23)
Sebagaimana dalam firman Allah SWT:
۟ سٌَةٌ ِلّ َوي َكاىَ يَ ْس ُج
ْ ٱَّللَ َو ْٱليَ ْو َم
َّ اخ َس َوذَك ََس
َّ وا
َّ سو ِل
ٱَّللَ َكًِيسا
ِ ٱل َء
ُ لَّقَدْ َكاىَ لَ ُك ْن فِى َز
َ ٱَّللِ أُس َْوة ٌ َح
Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah
Hal tersebut menunjukkan kepemimpinan sedikitnya mencangkup tiga hal
penting

yang

saling

berhubungan

yaitu

adanya

kepemimpinan

dan

karakteristiknya, adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok tempat
pemimpin dan pengikut berinteraksi. Diantara unsur-unsur yang terlibat dalam
situasi kepemimpinan adalah:
a. Orang yang dapat mempengaruhi orang lain disatu pihak
b. Orang yang dapat pengaruh dilain pihak
c. Adanya maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai
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d. Adanya serangkaian tindakan tertentu untuk mempengaruhi dan untuk
mencapai maksud atau tujuan terentu.
Sedangkan pengertian kepemimpinan Secara etimologis “pemimpin” dan
“kepemimpinan” berasal dari kata “pimpin” (Inggris to lead) maka konjugasi
berubah menjadi “pemimpin” (leader) dan “kepemimpinan” (leadership).
Kalimat kepemimpinan berasal dari kata “pemimpin” mendapat awalan ke dan
an yang mengandung kata kerja. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata
“pemimpin” mengandung arti yang erat kaitanya dengan pengertian
mempelopori berjalan di muka, menuntun, membimbing, mendorong,
mengambil langkah, prakarsa pertama, bergerak lebih awal, berbuat lebih
dahulu, memberi contoh, menggerakkan orang lain melalui pengaruh (Kompri.
2015, hlm. 307).
Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu
sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan
manfaat

bagi

kesejahteraan

manusia.

Ada

banyak

pengertian

yang

dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing,
walaupun memang dari

definisi-definisi yang diuraik menunjukkan adanya

beberapa kesamaan.
Menurut Young, pengertian kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang
didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak
orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh
kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang
khusus. Moejiono, memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai
akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitaskualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori
sukarela (compliance induction theorist) cenderung memandang leadership
sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan
sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan
pemimpin.

2. Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren
Kiai adalah orang yang mengasuh pesantren. Santri adalah seseorang atau
kelompok yang menuntut ilmu di pesantren. Pondok, adalah bangunan yang
dihuni oleh para santri. Masjid, merupakan tempat beribadah dan tempat santri
mengaji kitab kalasik kepada kiai. Sedangkan kitab-kitab klasik Islam, adalah
warisan intelektual para pemikir Islam terdahulu yang harus dirawat dan
dipertahankan oleh pesantren. Dengan kata lain, kiai adalah masyayikh yang
mengatur pesantren secara keseluruhan, mulai dari persoalan spritual, ajian
kitab klasik, dan urusan pesantren lainnya. Tidak ada pesantren tanpa kiai. Kiai
merupakan sentra utama berdirinya pondok pesantren. Otoritas kepemimpinan
pesantren sepenuhnya berada pada kiai. Oleh karena itu, keberadaan dan
perkembangan pesantren ditentukan oleh kekuatan kiai yang bersangkutan.
Jika kiai wafat, maka secara otomatis akan diteruskan oleh para keturunan atau
keluarga dekat kiai yang bersangkutan. Kiai merupakan pengendali utama di
lembaga pesantren. Semua keputusan atau kebijakan

mengenai

pengelolaan

pesantren di dasarkan atas otoritas kiai. Dengan kata lain, model pengelolaan
pesantren merupakan terjemahan gambaran dari produk pemikiran kiai yang
dalam istilah di pesantren adalah “pengasuh”, pembina, pembimbing, dan
pengarah.(Faris, 2015, hlm. 8)
Studi kepemimpinan pondok pesantren tidak dapat dilepaskan dari
perlunya pemahaman atas subtansi pendidikan yang dikembangkan pesantren,
yaitu pendidikan agama islam. Karakteristik pendidikan agama islam
diidentifikasi oleh Abdurrahman Wahid sebagai berikut.
Pertama, pada dasarnya pendidikan agama islam bukanlah upaya untuk
mewariskan paham atau pola keagamaan tertentu kepada anak didik, melainkan
penekananya terletak pada proses agar anak didik, dapat memperoleh
kemampuan metodologis untuk dapat memahami kesan pesan dasar yang
diberikan agama. Kedua, pendidikan agama tidak terpaku pada romantisme
yang berlebihan untuk melihat kebelakang dengan penuh emosional, akan
tetapi lebih diarahkan pada pembentukan kemampuan berfikir proyektif dalam

menyikapi tantangan kehidupan. Ketiga, bahan-bahan pengajaran agama
hendaknya dapat diintegrasikan dengan penumbuhan sikap kepedulian sosial,
dimana anak didik akan menjadi terlatih untuk mempersepsi realitas
berdasarkan pemahaman teknologi yang diperoleh dari persepsi realitas
berdasarkan pemahaman di kembangkan wawasan

sipatoris dalam

penyelenggaraan pendidikan agama sehingga anak didik memperoleh
kesempatan

berpartisipasi

dalam

rangka

menumbuhkan

kemampuan

metodologis dalam mempelajari subtansi atau materi agama. Keempat,
pendidikan agama sebaiknya diarahkan untuk menanamkan keharuan
emosional keagamaan, kebiasaan-kebiasaan berprilaku yang baik, dan juga
sikap-sikap terpuji dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat,
sehingga anak didik memiliki kemampuan menggunakan agama sebagai
system makna untuk mendefinisikan setiap keadaan dari sudut refleksi iman
dan pengetahuannya (Wahid. 1985, hlm. 50)
Pada dasarnya kepemimpinan kiai dapat dideskripsikan sebagai proses
dengan mana seseorang menetapkan standar tertentu ekspektasi tindakan orang
lain untuk bertindak dalam apa yang dianggap arah yang diinginkan dalam arti
lain adalah kemampuan untuk menciptakan perubahan yang paling efektif
dalam prilaku santri, dan masyarakat, dengan memberi pencerahan berdasarkan
kapasitas ilmu yang dimilikinya karena kiai dipresentasikan seorang yang alim
dan cendikiawan dalam ilmu agama islam dari sisi semangat keilmuannya
seseorang kiai adalah intelektual yang bertugas menegakkan kebenaran untuk
mensejahterakan pendidikan masyarakat (Abdurahman. 2017, At-Turāṡ, Vol.
IV)
3. Model kepemimpinan Kiai pondok pesantren
Berdasarkan
kepemimpinan

beberapa
kiai

literatur,

dipesantren

kepemimpinan kolektif.
a) Kepemimpinan individual

terdapat

yakni

pembagian

kepemimpinan

dua

model

individual

dan

Eksistensi kiai sebagai pemimpin pesantren, ditinjau dari tugas dan
fungsinya, dapat dipandang sebagai sebuah fenomena yang unik. Dikatakan
unik karena kiai sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan islam tidak
sekedar bertugas menyusun kurikulum, membuat peraturan atau tata tertib,
merancang sistem evaluasi, sekaligus melaksanakan proses belajar mengajar
yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama dilembaga yang diasuhnya, melainkan
pula sebagai pembina dan pendidik umat serta menjadi pemimpin masyarakat.
(Arifin. 1993, hlm. 45)
Peran yang begitu sentral yang dilaksanakan oleh kiai seseorang diri
menjadikan pesantren sulit berkembang. Perkembangan besar atau tidaknya
pesantren semacam ini sangat ditentukan oleh kekarismaan kiai pengasuh.
Dengan kata lain semakin karismatik kiai (pengasuh). Semakin banyak
masyarakat yang yang akan berduyung-duyung untuk belajar bahkan hanya
untuk mencari barokah dari kiai tersebut dan pesantren akan lebih besar dan
berkembang pesat.
Kepemimpinan individual kiai inilah yang sesungguhnya mewarnai pola
relasi dikalangan pesantren dan telah berlangsung dalam rantang waktu yang
lama.
b) Kepemimpinan kolektif
Kepemimpinan kolektif dapat diartikan sebagai proses kepemimpinan
kolaborasi yang saling menguntungkan, yang memungkinkan seluruh elemen
sebuah institusi turut ambil bagian dalam membangun sebuah kesepakatan
yang mengakomodasi

tujuan semua. Kolobarasi dimaksud bukan hanya

berarti “setiap orang“ dapat menyelesaikan tugasnya, melainkan yang
terpenting adalah semua dilakukan dalam suasana kebersamaan dan saling
mendukung (al – jam‟iyah al murasallah atau collegialty and supportiveness).
Model kepemimpinan kolektif atau yayasan tersebut menjadi solusi
strategis. Beban kiai menjadi lebih ringan karena ditangani bersama sesuai

dengan tugas masing-masing. Kiai juga tidak terlalu menanggung beban
moral tentang kelanjutan pesantren dimasa depan.
Perubahan dan kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif
akan sangat berpengaruh terhadap hubungan pesantren dan masyarakat.
Semula hubungan semula bersifat patronklien, yakni seorang kiai dengan
karisma besar hubungan dengan masyarakat luas yang menghormatinya.
Sekarang hubungan semacam itu semakin menipis. Justru yang berkembang
adalah kelembagaan antara pesantren dengan masyarakat (Susanto. 2017,
Vol. 17)
Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, memang demikian lah
halnya menurut Siagian (1985:6) karena kepemimpinan merupakan motor
penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat (resouces) yang tersedia
bagi suatu organisasi. Resouces digolongkan kepada dua golongan besar
yakni, 1. Human resources dan 2. Non human resources. Tugas dasar
pemimpin adalah membentuk dan memelihara lingkungan dimana manusia
bekerjasama dalam suatu kelompok yang terorganisir dengan baik,
menyelesaikan tugas mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan
merupakan

aktivitas

manajerial

yang

penting

di

dalam

setiap

organisasi.(Sagala. 2009, hlm. 143)
4. Peran Pemimpin
Seorang ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa peranan seorang pemimpin
yang baik dapat disimpulkan menjadi 13 macam (Purwanto, 2005, hlm, 6665).
1. Sebagai pelaksana (executive)
Seorang pemimpin tidak boleh hanya memaksakan kehendak sendiri
saja terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha menjalankan atau
memenuhi kehendak dan kebutuhan kelompoknya, juga program atau
rencana yang telah ditetapkan bersama.
2. Sebagai perencana (planner)

Seorang pemimpin yang baik harus pandai membuat dan menyusun
perencanaan sehingga segala sesuatu yang diperbuatnya bukan secara
sembarangan saja, tetapi segala tindakan diperhitungkan dan bertujuan.
3. Sebagai seorang ahli (expert)
Ia haruslah mempunyai keahlian, terutama keahlian yang berhubungan
dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya.
4. Mewakili kelompok dalam tindakannya ke luar (external group
representative)
Ia harus menyadari bahwa baik-buruk tindakkannya di luar
kelompoknya mencerminkan baik-buruk kelompok yang dipimpinnya.
5. Mengawasi hubungan antar anggota kelompok (controller of internal
relationship)
Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan, dan berusaha membangun
hubungan yang harmonis dan menimbulkan semangat kerja kelompok.
6. Bertindak sebagai pemberi ganjaran atau pujian dan hukuman (purveyor
of reward and punishments)
Ia harus dapat membesarkan hati anggota-anggota yang giat bekerja
dan banyak sumbangannya terhadap kelompoknya, dan berani pula
menghukum anggota yang berbuat merugikan kelompoknya.
7. Bertindak sebagai wasit dan penengah (arbitrator and mediator)
Dalam menyelesaikan perselisihan ataupun menerima pengaduanpengaduan di antara anggota-anggotanya, ia harus dapat bertindak tegas,
tidak pilih kasih ataupun mementingkan salah satu golongan.
8. Merupakan bagian dari kelompok (exemplar)
Pemimpin bukanlah seorang yang berdiri di luar atau di atas
kelompoknya.

Ia

merupakan

bagian

yang

tak

terpisahkan

dari

kelompoknya. Dengan demikian, segala tindakan dan usahanya hendaklah
dilakukan demi tujuan kelompoknya.
9. Merupakan lambang kelompok (symbol of the group)

Sebagai lambang kelompok, ia hendaknya menyadari bahwa baik
buruknya kelompok yang di pimpinnya tercermin pada dirinya.
10. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya (surrogate for
individual responsibility)
Ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan anggotaanggotanya yang dilakukan atas nama kelompok.
11. Sebagai pencipta atau memiliki cita-cita (ideologist)
Seorang pemimpin hendaknya mempunyai sesuatu konsepsi yang baik
dan realitis sehingga, dalam menjalankan kepemimpinannya mempuyai
garis yang tegas menuju arah yang telah dicita-citakan.
12. Bertindak sebagai seorang ayah (father figure)
Tindakan pemimpin terhadap anak buah ataupun kelompoknya
hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak-anak atau
anggota keluarga.
13. Sebagai kambing hitam (scape goat)
Seorang pemimpin haruslah menyadari bahwa dirinya merupakan
tempat melempar kesalahan yang terjadi dalam kelompoknya. Oleh
karena itu dia harus pula mau dan berani turut bertanggung jawab tentang
kesalahan anggota kelompoknya. Jika di teliti ketiga belas peranan
kepemimpinan tersebut di atas, tepat sekiranya apa yang dikatakan oleh
Ki Hajar Dewantara, bahwa pemimpin yang baik haruslah menjalankan
peranan seperti berikut:
a. Ing ngarso asung tulodo
b. Ing madyo mangun karso
c. Ing (Tut) wuri andayani
Ketiga macam peranan tersebut sebenarnya telah mencakup semua
macam peranan pemimpin seperti diuraikan di muka masing-masing
diberi arti yang lebih luas (Purwanto. 2007, hlm. 65-66).

5. Teknologi dan Pesantren
Pengertian teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk
aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan
kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi berasal dari kata
tecnologia (bahasa Yunani) techno artinya “keahlian” dan logia artinya
“pengetahuan”. Pada awalnya makna teknologi terbatas pada benda- benda
berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin.
Dengan melihat perkembangannya, keberadaan teknologi informasi
merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Pesantren sebagai lembaga
pendidikan yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap masayarakat
memerlukan teknologi informasi dan komunikasi agar hubungan antara
pesantren dengan masyarakat semakin harmonis, berdaya guna dan
tersampaikan secara tepat dan cepat. Sifat khas Indonesia/indegeneusitas
pesantren kontras dengan praktik pendidikan lain pada umumnya menyebabkan
pesantren dapat menampilkan watak yang khas dan eksotik. Di era globalisasi
seperti sekarang ini, pesantren dituntut cepat mengakselerasi dalam berbagai
aspek, sebagai konsekuensi logis dari penerapan high-tech (berteknologi
tinggi), menyebabkan bangsa Indonesia tergiring pada pola interaksi yang amat
cepat dan massif dengan negara-negara lain di dunia. Dalam fase masyarakat
informasi inilah, pesantren semakin menghadapi tantangan yang tidak ringan
dan lebih kompleks dibanding zaman sebelumnya. Untuk itu diperlukan adanya
terobosan untuk mulai memperkenalkan serta menerapkan teknologi informasi
dan komunikasi di dalam pesantren dan madrasah melalui berbagai metode
yang tepat. Karena itu diperlukan pemanfaatan penggunakan teknologi
informasi/Information Technology dapat diaplikasikan dalam pesantren
sebagai lembanga pendidikan di masyarakat yang dapat memberikan peluang
dalam kemajuan Bangsa Indonesia.
(https://salamadian.com/perkembangan-pengertian-teknologi/)

Dalam perlintasan zaman pesantren telah menorehkan citranya, namun
kemampuannya mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah gelombang
modernisasi dan globalisasi saat ini masih menimbulkan polemik atau tanggap
an beragam. Tanggapan terhadap keberlangsungan eksistensi pesantren ini
dapat ditipologikan menjadi dua, yakni 1) tanggapan yang bersikap pesimistik,
dan 2) tanggapan yang bersikap optimistik. Bagi kalangan yang pesimis,
pesantren tidak akan bertahan dalam gerusan modernisasi dan globalisasi.
(Haedari dkk. 2004, hlm. 80)
Pesantren adalah lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari
perkembangan sistem pendidikan nasional. Secara historis pesantren tidak
hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna
keaslian Indonesia (indigenous).
Pesantren adalah komunitas yang tidak sekedar tempat berkumpulnya
santri. Interaksi antara kiai dan santri atau santri dan ustad merupakan satu
transaksi pertukaran ide dan gagasan. Hal ini dapat dilihat dari tradisi
pembelajaran pesantren yang disebut dengan mudzakaroh. Disinilah perlunya
TIK untuk memperluas cakupan pesantren sebagai media dakwah, bertukar ide
dan gagasan dengan dunia luar yang ingin menjadikan pesantren sebagai
tempat belajar. Penyajian keilmuan dalam versi digital adalah kualitas lintas
masa tanpa lapuk. Teknologi membantu menjaga keilmuan agar tetap utuh.
Pesantren perlu memanfaatkan teknologi untuk memperluas cakrawala dakwah
dan keilmuan islam. Desain pesantren ramah teknologi adalah keniscayaan,
mengingat diantara hal yang positif akan selalu hadir sisi negatif.
Ketika hampir seluruh penjuru dunia telah bersahabat dengan teknologi
informasi (TI) hampir sepanjang waktu, sebagian besar pesantren di indonesia
masih banyak yang menutup diri bahkan “mengharamkan” TI terutama telepon
seluler dan internet pun ketika harganya semakin terjangkau. Fenomena ini
masih mewarnai sebagaian besar pesantren hingga sekarang (Asrori. 2008,
hlm. 54).

Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam
yang berkembang di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pesantren mulai
dikenal setelah masuknya Islam ke Indonesia pada abad VII, akan tetapi
keberadaan dan perkembangannya baru popular sekitar abad XVI. Sejak saat
itu, telah banyak dijumpai lembaga pesantren yang mengajarkan berbagai kitab
Islam klasik dalam bidang fiqh, aqidah, tasawuf dan pesantren menjadi pusat
penyiaran Islam. (Dhofier. 2011, Hlm.34)
Berdasarkan jumlah tersebut terdiri dari pondok pesantren salafi sebanyak
14.459 pesantren, pondok pesantren modern sebanyak 7.727 pesantren dan
pondok pesantren kombinasi antara salafi dan modern sebanyak 5.044
pesantren. Melihat jumlah pesantren sangat banyak, menandakan pesantren
mampu beradaptasi dan berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya.
Perkembangan teknologi informasi dan permintaan masyarakat
pendidikan

berkualitas

menjadi

sebuah

tantangan

pesantren.

akan

Namun

perkembangan teknologi dan informasi bukan menjadi halangan bagi pesantren
untuk memanfaatkannya dalam proses pendidikan, dimana pemanfaatan
teknologi dan informasi menjadi desain baru pengembangan pesantren virtual5.
Meskipun perkembangan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan
pesantren menjadi pengembangan pesantren virtual, namun tidak semua
pesantren dapat memanfaatkan teknologi dan informasi tersebut karena
keterbatasan sumberdaya manusia ataupun karena adanya pantangan terhadap
budaya modern (Azhari. 2014. Hlm.20-23)

6. Manajemen Pesantren
Manajemen merupakan suatu konsep yang mengkaji keterkaitan
dimensi perilaku, komponen sistem dalam kaitannya dengan perubahan dan
pengembangan organisasi. Tuntutan perubahan dan pengembangan yang
muncul sebagai akibat tuntutan lingkungan internal dan eksternal, membawa
implikasi terhadap perubahan perilaku kelompok dan wadahnya. Perubahan

mempunyai tujuan yang sifatnya penyesuaian diri dengan lingkungan agar
tujuan organisasi sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Kunci
dari perubahan di organisasi pondok pesantren adalah orang yang memimpin,
yaitu bagaimana ia menjalankan masa kepemimpinannya.
Selain faktor kepemimpinan kiai atau tuan guru, perkembangan pondok
pesantren tentunya juga tidak luput dari penerapan fungsi-fungsi manajemen
yang lain. Manajemen adalah seperangkat aktivitas yang dirancang untuk
mencapai sebuah tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang
tersedia secara efektif dan efisien. Efektif artinya hasil tercapai sesuai dengan
keinginan organisasi. Efisien artinya pekerjaan dapat diselesaikan dengan
menggunakan sumber daya aparatur seminimal mungkin.(Nurul Yaqin. 2014,
vol.18)
Dalam pandangan Islam, tugas manajemen pendidikan sangat luas
meliputi antara lain 1) bagaimana pemimpin pendidikan diseleksi dengan baik,
sehingga siapapun pemimpin pendidikan yang dipilih harus memiliki syaratsyarat menjadi pemimpin. Dalam konteks ini, Al-Qur‟an menjelaskan bahwa
syarat

menjadi

pemimpin

adalah

al-qawiyyu

(kuat)

dan

al-amin

(dipercaya/terpercaya), 2) tugas manajemen pendidikan adalah mendorong diri
seorang pemimpin dan staf yang ada untuk bekerja secara profesional
(profesionalitas

kerja),

tugas

manajemen

pendidikan

harus

mampu

menampilkan sosok pemimpin yang tahan uji untuk tidak melakukan yang
terlarang dalam memimpin, tugas manajemen pendidikan adalah memberi reward/balas jasa kepada mereka yang melakukan kebajikan (bekerja dengan
professional.(Samsu, 2014, hlm. 12)
Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang
di-kembangkan

secara indigenous oleh

masyarakat

Indonesia.

Karena

sebenarnya pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang
sadar sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah pendidikan bagi orang pribumi
yang tumbuh secara natural. Terlepas dari mana tradisi dan sistem tersebut
diadopsi, tidak akan mempengaruhi pola yang unik (khas) dan telah mengakar

serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan
manajemen pesantren yang merupakan sarana penggunaan seumberdaya yang
efektif untuk mencapai sasaran maka perlu adanya stretegi atau siasat seperti
ditegas oleh Bapak Mujamail Qomar bahwa manajemen penuh siasat yang
diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Sebagai seni, manajemen lebih
menitik beratkan pada peranan manusia sebagai pelaku manajemen dengan
menggunakan pendekatan scientific, tetapi juga professional. Merupakan
Lembaga Pendidikan Islam yang paling variatif adalah Pesantren, mengingat
adanya kebebasan dari kiai pendirinya untuk mewarnai pesantrennya itu
penekannya pada kajian tertentu. Misalnya, ada pesantren ilmu “alat”,
pesantren fiqih, Pesantren Al Qur‟an, Pesantren hadits, atau pesantren tasawuf.
Masing-Masing

didasarkan

pada

keahlian

kiainnya.

Ditinjau

dari

kesegiterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar,
pesantren dapat dibagi dua: Pertama Pesantren salafi dan kedua pesantren
Pesantren khalafi.Pesantern salafi bersifat kenservatif sedangan khalafi bersifat
adaptif. Adaptasi dilakukukan terhadap perubahan dan pengembangan
pendidikan yang merupakan akibat dari tuntutan perkebangan sains dan
teknologi (Qomar. 2007, hlm. 67).
Perbedaan pesantren tradisional dengan pesantren modern dapat
diidenfifikasi dari perpespektif manajerialnnya. Pesantren modern dapat telah
dikelola secara rapi dan sistematis dengan mengikuti kaidah-kaidah manajerial
yang umum. Sementara itu, pesantren tradisional berjalan secara alami tanpa
berupaya mengelola secara efektif. (Ibid, hlm. 88)
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia,
dimana keberadaan pesantren berkembang sekitar abad XVI. Pesantren
merupakan pendidikan masyarakat, dimana pesantren tumbuhdan berkembang
dari,oleh dan untuk masyarakat Islam,sehingga pesantren konsep pendidikan
berbasis

masyarakat

(community

based

education).

Sehingga

tidak

mengeherankan apabila pelayanan pendidikan di pesantren masih banyak
dijumpai dalam kondisi yang sederhana, yaitu pendidikan dan pembelajarannya

dilakukan di mushola, masjid, atau asrama dengan memakai lesehan sederhana.
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, dimana
keberadaan pesantren berkembang sekitar abad XVI. Pesantren merupakan
pendidikan masyarakat, dimana pesantren tumbuh dan berkembang dari,oleh
dan untuk masyarakat Islam, sehingga pesantren konsep pendidikan berbasis
masyarakat (community based education). Sehingga tidak mengeherankan
apabila pelayanan pendidikan di pesantren masih banyak dijumpai dalam
kondisi yang sederhana, yaitu pendidikan dan pembelajarannya dilakukan di
mushola, masjid, atau asrama dengan memakai lesehan sederhana. (Mahmud,
2012, Hlm. 45)
7. Pengembangan bidang-bidang Manajemen Pondok Pesantren
Para ahli/pakar juga mendefinisikan manejemen pula bahwa manajemen
adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan
usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguana sumber daya- sumber
daya organisasi lainya agar mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Gulick mendefinisikan bahwa manajemen adalah suatu bidang
ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk
memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk
mencapai tujuan dan membuat system kerjasama ini lebih bermanfaat bagi
kemanusiaan.
Meskipun lembaga pendidikan Islam memiliki banyak problematika dan
tantangan yang harus dihadapi, bukan berarti lembaga pendidikan Islam tidak
memiliki kelebihan dan peluang, sebagaimana yang diungkapkan Khojir
bahwa peluang lembaga pendidikan Islam ialah pertama, Indonesia adalah
negara yang mempunyai penduduk muslim mayoritas. (Khojir, 2011. Hlm.
88). Kedua, lembaga pendidikan Islam mempunyai konsep pendidikan
bersifat teologis, artinya pendidikan Islam didukung oleh sumber Al-Qur‟an
dan

Hadits.

Disamping

itu,

pesantren

harus

melakukan

strategi

pengembangan untuk merespon tantangan yang dihadapi dan persoalan yang

dihadapi sesuai dengan kondisi dan lingkungan pesantren.(Aimah dkk, 2014,
jurnal).
Metode pengajaran di pesantren dikenal dengan sorogan, wetonan dan
hafalan. Penyampaiannya dengan cara menerjemahkan kitab-kitab tersebut ke
dalam Bahasa Jawa kemudian materi tersebut dihafalkan. Metode wetonan
disebut juga dengan bandongan. Keduanya merupakan metode kuliah di mana
para santri mengikuti pelajaran dengan duduk (lesehan) di sekeliling kiai
yang membaca dan menerangkan isi kitab.
Istilah wetonan berasal dari bahasa Jawa “wekton” yang berarti “waktuwaktu tertentu” dan mendapatkan akhiran “an”. Karena pengajian tersebut
diberikan pada waktu-waktu tertentu,

yaitu

sesudah atau sebelum

melaksanakan shalat fardhu. Di Jawa Barat, metode ini disebut dengan
“bandungan” sedangkan di Sumatra disebut dengan “halaqah”. Sistem ini
dikenal juga dengan sebutan “balaghan”, yaitu belajar secara berkelompok
yang diikuti oleh seluruh santri. Biasanya kiai menggunakan bahasa daerah
setempat dan langsung menerjemahkan kalimat demi kalimat dari kitab yang
dipelajarainya.
Metode sorogan adalah suatu metode di mana santri menghadap kiai,
seorang demi seorang secara bergiliran dengan membawa kitab yang akan
dipelajari. Kiai membaca dan menerjemahkannya kalimat demi kalimat,
kemudian menerangkan maksudnya. Santri menyimak bacaan kiai dan
mengulanginya di hadapan kiai sampai memahami maksud isi kitab.
Kemudian kiai mengesahkan (Jawa: ngesahi), jika santri benar-benar sudah
mengerti, dengan cara memberikan catatan pada kitabnya untuk mensahkan
bahwa ilmu tersebut telah diberikan oleh kiai kepadanya. Istilah “sorogan”
berasal dari bahasa Jawa “sorog” yang berarti “sodor”, dengan mendapatkan
akhiran “an” menjadi “sorogan” yang

berarti “menyodorkan”, yakni

menyodorkan kitab ke hadapan kyai atau badal (asisten) nya. Pengajian
metode ini merupakan pelimpahan nilai- nilai sebagai proses delivery of
culture di pesantren dengan istilah tutorship atau mentorship.

Metode hafalan adalah metode di mana santri menghafal teks atau
kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Biasanya cara menghafalnya
diajarkan dalam bentuk syair atau nadham. Dengan cara ini santri menjadi
mudah untuk menghafal, baik ketika belajar maupun saat berada di luar jam
belajar. Kebiasaan menghafal merupakan tradisi yang sudah berlangsung
sejak berdirinya pesantren. Dalam hubungannya dengan pengembangan SDM
(sumber daya manusia), pesantren diharapkan dapat melahirkan intelektual
muslim yang: 1. Selalu berbuat atau bertindak sesuai dengan ketentuan yang
diamanahkan oleh al-Qu‟ran dan al hadis agar dia selalu dapat menempatkan
dirinya sebagai choeruummah yang dapat menjadi tauladan di tengah
masyarakat sekelilingnya: 2. Takut kepada Allah SWT dan tidak takut kepada
ciptaan-Nya; 3. Ingin menciptakan kemakmuran serta kedamaian di muka
bumi; 4. Takut menyebarkan fitnah, berani menegakkan kebenaran dan
keadilan; 5. Dalam mengerjakan apapun hanya dalam rangka mencari ridha
Allah SWT, karena sadar benar tentang adanya kebahagiaan yang abadi di
akhirat; 6. Memiliki sifat-sifat siddîq, amânah, tablîqh, fathânah, serta selalu
tawâdlu dan tafakkur; 7. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga
mampu menemukan hal- hal baru yang bermanfaat bagi manusia.
Peran kiai dalam mengembangkan pesantren sangatlah besar, dimana kiai
dalam dunia pesantren masih menjadi figur sentral pengambil kebijakan dan
panutan seluruh sumber daya manusia di pesantren. Kemampuan kyai dalam
mengambil kebijakan dengan bijaksana, dan membaca peluang dalam
memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dan pesantren agar dapat bisa bersaing akan menjadi nilai lebih
pesantren. (Sugiarti, 2017. Hlm. 66)
Secara lebih lanjut perkembangan teknologi dan informasi dapat
dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan pendidikan di pesantren.
Kemampuan pesantren dalam menjalankan strategi dan menerapkan teknologi
dan informasi sebagai inovasi dan pengembangan pendidikan di pesantren
sangat besar dipengaruhi kiai sebagai pemimpin pesantren.

Menurut Gulick manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut
bidang ilmu pengetahuan karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan
telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu
rangkaian teori. Teori-teori ini masih terlalu umum dan subjektif, akan tetapi
teori manajemen slalu diuji dan praktek sehingga manajemen sebagai ilmu
akan terus berkembang.
8. Pesantren Sebagai Basis Manajemen Madrasah
Permasalahan yang masih menjadi tantangan pesantren maupun lembaga
pendidikan Islam sebagaimana diungkapkan Mujamil Qomar ialah kondisi
lembaga pendidikan Islam masih mengalami banyak problem manajemen
seperti tidak bermutu pelayanannya. Bahkan ada ungkapan bahwa lembaga
pendidikan Islam hidup enggan mati tak mau, tidak berdaya dan tidak
bermutu. Secara lebih lanjut problematika yang dihadapi lembaga pendidikan
Islam adalah minimnya pendanaan, sehingga kebutuhan fasilitas pendidikan
berupa sarana dan prasarana penunjang pembelajaran tidak ada, dan secara
lebih jauh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak mendapatkan
imbalan jasa yang pantas, sehingga kualitas pendidikan lembaga pendidikan
Islam berjalan apa adanya.( Mujamil Qomar. 2017, Perencanaan Suatu Proses
yang Terabaikan dam Sistem Pendidikan Islam)
Sebagai lembaga pendidikan yang dilahirkan dari perut pesantren,
madrasah memiliki kesamaan visi atau bahkan justu merupakan metamorfosis
dari sistem pesantren. Selain itu madrasah juga mewarisi beberapa nilai
kebersamaan, nilai kemandirian, dan nilai-nilai kejuangan. Dan yang lebih
penting lagi, kurikulum pengajaran yang diajarkan di madrasah, disamping
mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum, juga menekankan pada aspek
pengetahuan agama seperti Aqidah, Akhlak, dan syariah melalui pengajaran
kitab kuning (Ta‟arifin dkk, 2005, hlm. 17)
Pesantren dengan segala keunikan yang dimilikinya masih diharapkan
menjadi penopang berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia. Keaslian

ke khasan pesantren disamping sebagai kazanah tradisi budaya bangsa juga
merupakan kekuatan penyangga pilar pendidikan untuk memunculkan
pemimpin bangsa yang bermoral. Oleh sebab itu, harus globalisasi
mengandaikan tuntutan profesionalisme dalam mengembangkan sumber daya
manusia yang bermutu. Realitas ini lah yang menuntut adanya manajemen
pengelolaan lembaga pendidikan sesuai tuntutan zaman. Sign ifikasi
profesionalitas manajemen pendidikan menjadi sebuah keniscayaan ditengah
dahsyatnya arus industrialisasi dan perkembangan teknologi modern.
Tak terkecuali tuntutan profesionalitas manajerial madrasah yang banyk
dikelola secara integral dengan pesantren. Di Indonesia pesantren baik
modern ataupun salaf, rata-rat mempunyai lembaga pendidikan mulai dari
tingkat dasar sampai denga perguruan tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan
yang adadipesantren tersebut dapat berbentuk madrasah maupun sekolah
umum. (ibid, hlm. 19)
B. Study Relevan
Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema pembahasan
penelitian penulis yang berjudul “Kepemimpinan Kiai Dalam Merespon
Perkembangan Teknologi Untuk Mengembangkan Manajemen Dipondok
Pesantren Nurul Yaqin Tanjung Jabung Barat”
Penelitian yang dilakukan dedi susanto pada tahun 2017 dengan judul
manajemen pengembanagan sumber daya santri berbasis teknologi tepat guna
(prespektif dakwah) dipondok pesantren Robbi Rodlliya 1 penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan manajemen pengembangan sumber daya santri
berbasis teknologi yang berkesimpulan menunjukan bahwa implementasi
manajemen pondok pesantren Robbi Rodlliya dibidang teknologi tepat guna
dengan merencanakan, mengorganisasi, menggerakan dan mengawasi
terhadap pengembangan sumber daya santri sudah cukup baik dan
profesional.

Penelitian yang dilakukan Yudi Trisno Wibowo pada tahun 2018 dengan
judul

gaya kepemimpinan kiai Yusuf dalam pengembangan pondok

pesantren Assalafi Al-Aafiyy‟ah Waylaga sukabumi kota bandar lampung
yang bertujuan untuk sumber referensi aplikatif bagi kiai yusuf ketika
memimpin dan mengembangkan pondok pesantren Assalafi Al-aafiyy‟ah
dengan berkesi mpulan bahwa dalam menentukan gaya kepemimpinan untuk
untuk mengembangkan pondok pesantren kiai yusuf menggunakan beberapa
gaya kepemimpinan demokrasi, gaya kepemimpinan kendali bebas serta gaya
kepemimpinan kharismatik, namun beliau lebih dominan menggunakan gaya
kepemimpinan demokrasi dan kharismatik.
Syaiful Sagala, tahun 2015 judul manajemen dan kepemimpinan
pendidikan pondok pesantren. Dari jurnal ini dapat disimpulkan Manajemen
dan kepemimpinan pondok pesantren memiliki ciri yang khas sesuai budaya
dan nilai nilai religius keislaman. Penghormatan pada guru (kiai) oleh para
santri merupakan keniscayaan. Penghormatan pada guru telah menjadi tradisi
santri di pondok pesantren untuk memperoleh berkah dalam rangka menimba
ilmu

pengetahuan.

Kepemimpinan

pondok

pesantren

mengajarkan

penghormatan pada guru, hal ini dipahami sebagai praktik praktik pendidikan
memiliki justifikasi religius yang sangat kuat. Dalam upaya memenuhi visi
dan misi pendidikan pada pondok pesantren, maka pimpinannya perlu
memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ciri dan karakter pondok
pesantren. Fenomena masa modern ini perkembangan ilmu manajemen dan
kepemimpinan semakin dinamis serta penggunaan teknologi makin maju
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Konsekuensinya pendidikan di
pondok pesantren perlu beradaptasi dengan kemajuan tersebut dengan tetap
menjaga

ciri

khas

dan

karakteristik

pondok

pesantren.

Dengan

mengaplikasikan manajemen dan kepemimpinan yang lebih dinamis, maka
pendidikan di pondok pesantren makin maju dan dinamis dengan tetap
menjaga kemurnian religius yang menjadi ciri utama pondok pesantren
(Sagala, 2015, Vol. 22, No. 2)

Jurnal Suhendar dkk, tahun 2017 dengan judul Analisis Pengaruh
Kepemimpinan Kyai, Budaya Pesantren, dan Motivasi Kerja Guru terhadap
Mutu Pendidikan Pesantren di provinsi banten. Dar jurnal ini dapat di
simpulkan bahwa kepemimpinan kyai memiliki pengaruh langsung terhadap
budaya pesantren dan motivasi kerja guru masing-masing sebesar 57,6 % dan
26%. Kepemimpinan kyai tidak memiliki pengaruh langsung terhadap mutu
pendidikan pesantren, melainkan memiliki pengaruh tidak langsung melalui
budaya pesantren dan motivasi kerja guru sebesar 48.8%. Disisi lain, kualitas
kepemimpinan kyai memiliki pengaruh tidak langsung terhadap motivasi
kerja guru melalui budaya pesantren sebesar 21.6%. Sedangkan budaya
pesantren memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap
motivasi kerja guru di Provinsi Banten sebesar 37.5%. Budaya pesantren juga
memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap mutu
pendidikan pesantren di Provinsi Banten sebesar 65.9%, dan budaya
pesantren memiliki pengaruh tidak langsung terhadap mutu pendidikan
pesantren di Provinsi Banten melalui motivasi kerja guru sebesar 8.6%. Lebih
lanjut, motivasi kerja guru memiliki pengaruh langsung yang positif dan
signifikan terhadap mutu pendidikan pesantren di Provinsi Banten sebesar
22.8%. Implikasi penelitian berdasarkan hasil analisi data tersebut, dapat
disimpulkan bahwa perlunya peningkatan kualitas kepemimpinan kyai dalam
mengelola dan memimpin pesantren, utamanya dalam aspek sikap directive
(pembagian tugas dan wewenang, dan menjelaskan tugas dan kewajiban
guru) dan supportive (percaya pada bawahan dan mendukung ide bawahan).
Selain itu kyai sebagai pimpinan pesantren juga hendaknya menghindari
kepemimpinan paternalistic-free rein leadership, dimana pemimpin lebih
condong pasif

dalam

mengelola

pendidikan

pesantrennya,

hal

ini

dimaksudkan agar peran dan andil kiai memiliki pengaruh langsung secara
signifikan terhadap mutu pendidikan pesantren yang dipimpinnya.(Suhendar
dkk, 2017, Vol. 34 Nomor 2)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh suhendar dkk, (2017) adalah
penelitian ini lebih menekankan pada kepemimpinan kyai yang kurang aktif
dalam mengelola pesantrennya yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan .
Relevansi dari penelitian terdahulu berdasarkan penelitian

diatas

dibedakan dengan penelitian penulis tempat penelitian yang berbeda, dan
yang membedakannya lagi gaya kepemimpinan nya dengan pengembangan
manajemen pondok pesantren, dan yang adapun kesamaan dari keduanya
adalah di pondok pesantren

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode penelitian
Parsudi Suparlan (1997) dalam (samsu, 2017 hlm. 85) menyatakan
Pendekatan kualitatif sering juga dinamakan sebagai pendekatan
humanistik, karena di dalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup,
selera, ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat
yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti, juga termasuk data yang
perlu dikumpulkan.
Bagi John W. Creswell (1994) dalam (samsu, 2017, hlm. 86)
mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan
untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada
penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan
pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalah sebuah latar
ilmiah.
Metode

penelitian

kualitatif

adalah

metode

penelitian

yang

belandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpresif, digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
tringgulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang
diperoleh cendrung data kualitatif, analisis data bersifat untuk memahami
makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan
hipotesis (Sugiono. 2017, hlm. 9)
Peneliti berupaya memahami fenomena secara menyeluruh dan
memperoleh data dan bersifat apa adanya. Peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif karena peneliti ini melihat fenomena kepemimpinan
kiai dalam merespon

perkembangan teknologi untuk pengembangan

manajemen di pondok pesantren Nurul Yaqin dengan mengadakan
observasi atau pengamatan lapangan untuk memperoleh data dan
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informasi selengkap mungkin yang berkaitan dengan era dengan objek
penelitian
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting penelitian
Setting penelitian dapat dipahami sebagai suatu keadaan atau tempat di
mana subjek itu berdomisili yang mempengaruhi kegiatan, keadaan, dan
yang berhubungan dengan perilaku subjek. (Samsu, 2017, hlm. 91)
Setting atau tempat penelitian yang dilakukan peneliti ialah di pondok
pesantren Nurul Yaqin bertepatan di desa Rawa medang, Kecamatan.
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan alasan penelitian
ini dilakukan karena kepemimpinan dari kiai ini sangat mengedepankan
teknologi Untuk mengembangkan manajemen di pondok pesantren
tersebut, dan juga sekolah pondok pesantren ini belum ada yang meneliti,
jadi peneliti berkeinginan meneliti bagaimana seorang pemimpin kiai yang
biasanya masih membudayakan budaya tradisional dan seorang kiai ini
ingin mengedepankan zaman modern ini dengan mengembangkan
teknologi yang canggih.

2. Subjek penelitian
Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk
variabel penelitian melekat, dan posisi subyek penelitian sebagai yang
dipermasalahkan.
Subjek penelitian ini menggunakan tekhnik porposive sampling yang
mana subjek penelitian ini dan tempat penelitian yang dipilih dengan
tujuan untuk

memahami permasalahan pokok yang akan diteliti serta

sesuai dengan tuuan peneliti. Porposive sampling ini adalah tekhnik
pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan
tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang
kita harapkan ( sugiono, 2016. Hlm. 218)

Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam
pengambilan subjek penelitian ini ialah karena sering kali banyak batasan
yang menghalangi penulis mengambil sampel secara rondom(acak)
sehingga jika menggunakan rondom sampling atau jenis teknik lainya
akan menyulitkan penulis dalam meneliti sebuah penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis.
Maka ditetapkan informan kunci (key informan) adalah guru yang
mengetahui dan mengikuti bagaimana perkembangan teknologi dalam
mengembangkan manajemen pesantren nurul yaqin.
Dalam proses purposive sampling sampel ditentukan berdasarkan pada
ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan masalah
yang diteliti tentang kepemimpinan kiai dalam merespon perkembangan
teknologi untuk mengembangkan manajemen dipesantren nurul yaqin.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer
Data Primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari
data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian Dengan kata lain,
data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,
baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan
informan.(Samsu, 2017 hlm. 94)
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti
kepada sumbernya, sumber yang dimaksud dapat berupa berbeda-beda,
situs atau manusia. Teknik pengumpulan data primer ini tergantung dari
jenis data yang diperlukan adalah manusia, maka peneliti dapat
memperolehnya

dengan

menyiapkan

seperangkat

alat

instrument

melakukan observasi langsung terhadap subjek atau setting yang diteliti
Arikunto, S(2010:172).
Data primer yang dimaksud disini pimpinan kiai, dewan asatidz
dan asatidzah, dan santri. Khusunya mengenai :

1. Bagaimana respon pimpinan kiai akan perkembangan teknologi
2. Bagaimana upaya yang dilakukan kiai dalam mengembangkan
manajemen pesantren berbasis teknologi?
3. Bagaimana

dampak

kepemimpinan

kiai

terhadap

perkembangan manajemen pesantren?

b. Data Skunder
Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan
dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang
dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain,
data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari
yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.
Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat
digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar
sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Artinya data
primer yang diperoleh tidak diragukan karena juga didukung oleh data
sekunder.
Data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen.
Data skunder dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana dalam
teknologinya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data dapat diperoleh sedangan sumber data
dalam penelitian ini meliputi :
1. Sumber data primer pimpinan kiai
2. Sumber data skunder record, vidio
3.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi

Menurut Nawawi (1991), metode observasi adalah pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek
penelitian. Senada dengan itu, Asyari (1983) menyatakan pula bahwa
observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk pemecahan masalah.
Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua
ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data,
yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observasi (Sugiono. 2017, hlm. 55) oleh karena itu lebih memilih
observasi karena sesuai dengan objek yang sedang diteliti yaitu
mengenai

kepemimpinan kiai dalam merespon

perkembangan

teknologi untuk pengembangan manajemen pondok pesantren.
2. Wawancara
Menurut Arikunto (1993) dalam (samsu, 2017, hlm. 96) wawancara
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer)
untuk

memperoleh informasi

dari terwawancara. Metode ini

dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung
secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi
dengan menggunakan daftar wawancara. Daftar wawancara ini
biasanya disebut Instrumen Pengumpulan Data (IPD). Wawancara ini
dipakai untuk lebih mendalami data yang diperoleh dari observasi.
Data yang akan dicari bersifat snowball berdasarkan temuan-temuan di
lapangan. Wawancara akan berhenti sampai menemukan kejenuhan
data.
Esterberg (2002) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara
digunakan sebaga teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
harus diteliti.(Sugiono. 2017, hlm. 56-57).
Wawancara ini dilakukan melalui pimpinan kiai, dewan asatidz wa
asatidzah, staf dan santri.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabelvariabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.
Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup
bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah
pengeluaran biaya untuk memperolehnya; merupakan sumber yang
stabil dan akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang
sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa
mengalami perubahan.
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya: catatan harian,
sejarah kehidupan, cireteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen
berbentuk gambar misalnya: foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
(Sugiono. 2017, hlm. 57)
a. Historis dan geografis pesantren Nurul Yaqin
b. Sarana dan prasarana dipondok pesantren Nurul Yaqin

E. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan tahap interpretasi data yang diperoleh dari
penelitian di lapangan. Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk
menggambarkan secara naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang
diperoleh. Penyimpulan atau penjelasan dari analisis data yang dilakukan
melahirkan kesimpulan penelitian. Dalam analisis data, tidak bisa dilakukan
begitu saja tanpa menggunakan alat analisis. Alat analisis data menentukan
bagaimana kita menganalisis, menyimpulkan atau menjelaskan data yang

diperoleh, sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah (beberapa)
temuan. (samsu, 2017, hlm. 103)
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
(Sugiyono. 2015, hlm. 335).
Analisis data dilapangan model Miles and Huberman (sebagaimana
dikutip oleh Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus, sehingga data nya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu
data reduction (reduksi data), dan display (penyajian data), dan conclusion
drawing/verifikacation (penarikan kesimpulan)
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus,
membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai cara
untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir. Reduksi data
(data reduction) termasuk kegiatan pengorganisasian data sehingga dapat
membantu serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis selanjutnya.
Tumpukan data yang diperoleh di lapangan akan direduksi dengan cara
merangkum,

kemudian

mengklasifikasikannya

sesuai

dengan

fokus

penelitian. (ibid)
Data yang

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Semakin lama peneliti
kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.
Untuk itu maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian ada yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya
bila diperlukan (Sugiyono. 2012, hlm. 247)

2. Penyajian Data
Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (sugiono, 2017, hlm. 138)
menyatakan bahwa dalam melakukan display data, selain dengan teks yang
naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.
Data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, flowchart atau dengan teks yang bersifat naratif.
Dengan mendisplay kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa
yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di
pahami.

3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru
yang sebelumnya belumada.Temuan dapat berupadeskripsi atau gambaran
suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti
menjadi jelas, dapat hubungan kausala tau interaktif, hipotesis atau teori
(Sugiyono. 2012, hlm. 252).

F. Teknik Keabsahan Data
Keabsahan data bisa dilakukan melalui triangulasi data yang peneliti
gunakan untuk me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya
dengan berbagai sumber, teknik, serta waktu (Sugiyono. 2015, hlm. 372)
terdapat 3 triangulasi yaitu:
1. Triangulasi sumber
Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek data yang telah
diperolah melalui beberapa sumber (Sugiyono. 2015, hlm. 373)
2. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara
mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Mengecek
apakah informan yang didapat sama dengan metode wawancara serta
observasi (Sugiyono. 2015, hlm. 373).
2. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari saat
narasumber masih segar, akan memberikan data yang valid sehingga kredibel
(teruji) (Sugiyono. 2015, hlm. 374)

G. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutnya
dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul
dan izin riset, maka penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan
analisis data dalam waktu yang berurutan. Hasilnya penulis melakukan
konsultasi dengan pembimbing sebelum diajukan kepada sidang munaqasah.
Hasil sidang munaqasah dilanjutkan dengan perbaikan dan penggandaan
laporan penelitian skripsi. Adapun jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel
berikut ini. Untuk memudahkan langkah-langkah dalam penelitian ini, maka
penulis menyusun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.
Jadwal penelitian

N

Nama

o

Kegiatan

2019

7 8

1

Pengajua
n Judul

2

Pembuat
an
Proposal

3

Pengajua
n Dosen
Pembim
bing

4

Seminar
Proposal

5

Perbaika
n
proposal

6

Izin
Riset

7

Pelaksan
aan Riset

9

10

2020

11

12

1

2

3

4

5 6

7

8

9

8

Penyusu
nan Data

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah Pondok Pesantren Nurul Yaqin Berdirinya
Pondok Pesantren Nurul Yaqin didirikan pada tahun 2010 oleh
Sudarso, S.Pd, H. Munaji, H. Abdul Fattah, M. Nurhadi Mustofa, S.Ag
dan Sohani, Pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Yaqin.
Beliau ber lima yang berjuang dengan mendirikan Pondok Pesantren dan
memberikan da‟wah pada masyarakat lewat pengajian – pengajian baik di
dalam kecamatan batang asam maupun luar kecamatan batang asam.

2. Letak Geografis pondok pesantren Nurul Yaqin Tanjung Jabung
Barat
Pondok Pesantren Nurul Yaqin didirikan di atas tanah wakaf seluas
2.670 m². No. Sertifikat 00003 dan seluas 2.670 m² ( sertifikat) Desa Rawa
Medang Ke. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat, Berjalan penuh
dengan kesederhanaan, itulah awal Yayasan Pondok Pesantren berperan
sebagai lembaga pendidikan pesantren, di mana asrama putri, masjid,
dalem pengasuh untuk masjid adalah tempat ngaji kitab madrasah Aliyah
sedang ruang dari hasil sumbangan masyarakat untuk belajar madrasah
Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, RA. santri putra berada di JL. Nirwana
RT/RW 006/002 Desa rawa medang di sebelah M. Nurhadi Mustofa, S.Ag
untuk asrama santri putri. Di sebelah rumah pengasuh Pondok Pesantren
Nurul Yaqin yaitu KH. Abdul Fattah mungkin tidak terlalu berlebihan kata
ini disandang Pondok Pesantren Nurul Yaqin waktu itu, Namun dengan
kesabaran extra Sudarso, S.Pd, H. Munaji, H. Abdul Fattah, M. Nurhadi
Mustofa, S.Ag dan Sohani terus berupaya mengembangkan pesantren
hingga pada tahun 2014 pondok pesantren nurul yaqin sudah mampu
membangun ruang kelas untuk santri putra dan putri, awalnya tiga ruang
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untuk santri putra dan santri putri ditambah satu ruang lagi. Di tahun yang
sama.
Nama Pondok Pesantren Nurul Yaqin semakin hari semakin
dikenal masyarakat luas sehingga banyak orang tua ingin memondokkan
anaknya, pada tahun 2013 Pondok Pesantren Nurul Yaqin. Ditahun yang
sama juga mendapatkan ruang belajar terdiri dari tiga lokal bantuan dari
pemerintah dengan kualitas yang cukup lumayan.
3. Keadaan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin
Nama yayasan

Pondok Pesntren Nurul Yaqin

Nama pimpinan yayasan

H. Munaji

Mulai berdiri tanggal/bulan/tahun

09 September 2009

Alamat lengkap

JL. Matahari RT 04 Kadus 1 Rawa
Medang

Nomor pokok wajib pajak
Akta notaris yayasan

03. 09 – 05 – 2011

Identitas pondok pesantren :
Nama pondok pesantren

Nurul Yaqin

Nama pimpinan pondok pesantren

Sudarso, S.Pd

Mulai beroperasi tanggal/bulan/tahun

05 Januari 2010

Alamat lengkap

JL. Matahari RT 04 Kadus 1 Rawa
Medang

Nomor pokok wajib pajak
Akta notaris pondok pesantren

03. 09 – 05 – 2011

Aspek-aspek pondok pesantren:
1. Nama kyai / pengasuh pesantren

KH. Abdul Fattah

2. Jumlah ustad

12

3. Jumlah santri yang mukim

20

4. Jumlah santri yang tidak mukim

150

5. Jumlah asrama/ pondok

3

6. Luas masjid/pesantren

21 m²

7. Luas mushalla pesantren
8. Bidang

ilmu

dan

kitab

yang

diajarkan pesantren

a) Bidang ilmu Al – Qur‟an

1. Kitab Al – Qur‟an
2. Kitab Tafsir Jalalain

b)Bidang ilmu Hadist

1. Kitab Bulughul Marom
2. Kitab Arba‟in Nawawi
3. Kitab Tankihul Qaul

c) Bidang ilmu Fiqih

1. Kitab Fatkhul Qorib
2. Kitab Sulam Taufik

d) Bidang ilmu Nahwu dan Shorof

1. Kitab „Imrithi
2. Kitab Juru Miyah
3. Kitab Amsilatul Tasrifiah

e) Bidang ilmu Akhlak

1. Kitab Attarbiyah wal adab Syar‟iah
2. Kitab Akhlaqul Banin

f) Bidang ilmu Sejarah Islam

1. Kitab Tarikh Tasrikh
2. Kitab Khulasoh Nurul Yaqin

Layanan pendidikan lainnya :
1. Lembaga pendidikan anak usia dini
Nama lembaga

KB Nurul Yaqin

Jumlah siswa

33

2. Lembaga pendidikan tingkat SD/MI/ Paket A
Nama lembaga

SDS Nurul Yaqin

Jumlah siswa

104

3. Lembag pendidikan tingkat SMP/MTs/ Paket B
Nama lembaga

SMPS Nurul yaqin

Jumlah siswa

105

4. Lembaga pendidikan tingkat SMA/MA/ Paket C
Nama lembaga

SMAS Nurul Yaqin

Jumlah siswa

90

5. Lembaga Pendidikan Tingkat Tinggi
Nama lembaga
Jumlah siswa

4. Visi dan Misi Pondok Pesantren Nurul Yaqin
~ Visi
Terwujudnya insan yang memahami, menguasai, mengamalkan, Al
– Qur‟an dan As- sunnah, menuju generasi yang mampu melestarikan dan

mensyi‟arkan Islam, mengamalkan Ilmu dan beramal dengan Ilmu, Iman,
zikir dan Akhlaqul Karimah.

~ Misi
1. Mengembangkan dan melestarikan ajaran – ajaran Islam ala Ahli Sunnah
Waljama‟ah.
2. Meningkatkan Kualitas, kemempuan dan pengembangan ilmu – ilmu
agama ( Tafaquh Fiddin/kitab – kitab klasik ) yang selalu relefan dengan
tuntutan zaman dalam konteks kekinian dan masa depan
3. Menyelenggarakan Program Tahfidzul Qur‟an dan Al – Hadist.
4. Menyelenggarakan Proses Pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu,
berdaya saling tinggi, dan berbasis pada iman, ilmu, zikir dan Akhlaqul
Karimah.

5. Keadaan Sarana Dan Prasarana
1. DAFTAR RUANG DAN KELAS
No

JENIS

JUMLAH

LUAS

KONDISI

KETERANGAN

RUANG

1

Ruang Guru
1

2

3

4x6

Rusak
Ringan

Ruang
Perpustakaan

Ruang Kelas

1

4x6

15

4x6

-

Rusak

-

Ringan
Rusak
Ringan

-

4

5

Gedung BLK

Ruang kelas
baru

1

7x9

Baik
Dalam

9

4x6

Proses

-

Pengerjaan

2. DAFTAR INVENTARIS

JUMLAH

KONDISI

KETERANGAN

NO

NAMA BARANG

1

Meja guru

15

Baik

-

2

Meja Siswa

320

Rusak Ringan

-

3

Kursi Guru

15

Rusak Ringan

-

4

Kursi siswa

320

Rusak Ringan

-

5

Laptop

6

Baik

-

6

Computer

18

Baik

-

7

Printer

7

Baik

-

Buku Administrasi Dan ATK

NO
JENIS RUANG

JUMLAH

KONDISI

KETERANGAN

1

Buku Absensi Murid / Guru

11

Baik

Perkelas

2

Buku Keuangan

4

Baik

–

3

Buku Tamu

4

Baik

–

4

Buku Inventaris

4

Baik

–

5

Buku Persiapan

4

Baik

–

6

Buku Induk

4

Baik

–

7

Buku Ekspidesi

4

Baik

–

8

Buku Agenda

4

Baik

–

9

Buku Notulen Rapat

4

Baik

–

10 Gunting

4

Baik

–

11 Penggaris

6

Baik

–

12 Staples

3

Baik

–

13 Punch

3

Baik

–

14 Spidol

20

Baik

–

7. Alat Mesin Kantor
Pemanfaatan

NO Fasilitas

Jumlah Berfungsi

Tidak

Kondisi
Baik

Rusak

Rusak

Ringan

Berat

1

Laptop

16

16

-

16

-

-

2

Tower

1

1

-

1

-

-

3

3

-

3

-

-

16

16

-

16

-

-

Internet
3

LCD
Proyektor

4

Laptop Siswa

5

Printer Epson

7

7

-

7

-

-
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6. Temuan Khusus Dan Pembahasan
1. Respon Kiai Dalam Perkembangan Teknologi Di Pesantren Nurul
Yaqin Tanjung Jabung Barat
a. Permulaan dikembangkan pesantren
Pesantren mampu merespon dinamika perubahan dalam
berbagai dimensi kehidupan. Pondok Pesantren Nurul Yaqin
didirikan pada tahun 2010 oleh Sudarso, S.Pd, H. Munaji, H.
Abdul Fattah, M. Nurhadi Mustofa, S.Ag dan Sohani, Pendiri dan
pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Yaqin. Beliau ber lima
yang berjuang dengan mendirikan Pondok Pesantren dan
memberikan da‟wah pada masyarakat lewat pengajian – pengajian
baik di dalam kecamatan batang asam maupun luar kecamatan
batang asam.
Dengan peningkatan yayasan pondok pesantren itu serta
dukungan masyarakat sekitar maka pesantren nurul Yaqin makin
jaya dan lebih unggul, banyak dukungan dari masyakat.
Secara garis besar, karakter utama pesantren adalah, 1).
Pesantren

didirikan

sebagai

bagian

dan

atas

dukungan

masyarakatnya sendiri. 2). Pesantren dalam penyelenggaraan
pendidikannya

menerapkan

kesetaraan

dan

kesederhanaan

santrinya, tidak membedakan status dan tingkat kekayaan orang
tuanya. 3). Pesantren mengembangkan misi menghilangkan
kebodohan‟ khususnya tafaqquh fi al-din dan mensyiarkan agama
Islam.

Zaman demi zaman terus berganti, yang kemudian mampu
mengubah wajah pesantren sebagai lembaga pendidikan dulu dan
sekarang berada dalam kondisi yang berbeda. Pesantren sekarang
berhadapan dengan berbagai perkembangan yang tentu selain
sebagai potensi juga sebagai tantangan atas perubahan zaman.
Anggapan

atau

stigma

bahwa

pesantren

identik

dengan

tradisionalitas, kini dihadapkan pada modernisasi yang tentu
bertentangan

dengan

traidisi

lama

pesantren

Dengan

berkembangnya teknologi maka respon kiai mengenai pesantren ini
supaya

maju

mengembangkan

maka

kiai

bisa

teknologi.

mengikuti

Kaitannya

zaman

dengan

pesantren

dengan

modernisasi, tidak boleh tidak, pesantren harus mengakomudir
berbagai produk perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan
sesuai tuntutan kekinian agar pesantren terus maju. (wawancara
guru sudarso S.Pd 26 juli 2020)
Sedangkan tipologi pesantren, menurut Zamakhsyari
Dhofier, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok.
Pertama, pesantren salafi yang tetap mempertahankan pengajaran
kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren
tradisional. Sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem
sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk
lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Kedua,
pesantren modern yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran
umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau
membuka

tipe-tipe

sekolah

umum

dalam

lingkungan

pesantren.(Dhofier, Dalam khuesdi 2004, )
Hal ini mengingat perkembangan pesantren yang sudah
sangat pesat akhir-akhir ini.

Ridwan Nasir mengelompokkan

pesantren menjadi lima, yaitu: 1) pesantren salaf, yaitu pesantren
yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf (weton dan

sorogan) dan sistem klasikal; 2) pesantren semi berkembang, yaitu
pesantren yang didalamnya terdapat sistem pendidikan salaf
(weton dan sorogan) dan sistem madrasah swasta dengan
kurikulum 90 % agama dan 10 % umum; 3) pesantren
berkembang, yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang
hanya saja lebih variatif yakni 70 % agama dan 30 % umum; 4)
pesantren modern, yaitu seperti pesantren berkembang hanya saja
sudah lebih lengkap dengan lembaga pendidikan yang ada di
dalamnya sampai perguruan tinggi dan dilengkapi dengan khas
bahasa Arab dan Inggris; dan 5) pesantren ideal, yaitu pesantren
sebagaimana pesantren modern, hanya saja lembaga pendidikan
yang ada lebih lengkap terutama dalam bidang keterampilan yang
meliputi teknik, perikanan, pertanian, perbankan dan lainnya yang
benar-benar memperhatikan kualitas dengan tidak menggeser ciri
khas pesantren. (M. Ridwan Nasir, 2005, Hlm. 87-88)
Dengan seiringnya zaman pada masa kini maka kepala
yayasan atau pimpinan pondok pesantren mulai mengikuti alur dan
mulai memberikan peluang untuk santri untuk

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan kiai dalam mengembangkan
manajemen dipesantren berbasis teknologi?
Setelah mengetahui respon kiai mengenai perkembangan
teknologi pada saat ini maka pesantren Nurul Yaqin banyak rancangan
untuk mengembangkan pesantren dengan berbasis teknologi yang
biasanya pesantren condong dengan gaya-gaya klasik kitab kuning
akan tetapi pimpinan pondok pesantren Nurul Yaqin ingin menjadikan
pesatren

menjadi

meberdayakan

lebih

teknologi.

maju
Dengan

dengan

mengembangkan

mengembangkan

dan

manajemen

pesantren kiai mempunyai upaya dan harapan sangat besar untuk
memajukan pesantren nurul yaqin.

“saya dan segenap pimpinan yayasan pondok pesantren nurul yaqin
yang bekerja sama dalam membangun pesantren ini, mempunyai
rancangan untuk pesantren ini tetap jaya, dan alhamdulillah berkat
dukungan dan bantuan masyarakat pesantren Nurul Yaqin bisa berdiri
dan bisa mengikuti zaman modern ini dan tidak tertinggal jauh, para
santri pesantren nurul yaqin tetap mengikuti pelajaran umum dan juga
belajar kitab kuning, walaupun dari sebagian pesantren yang masih
mengikuti gaya klasik tetapi nurul yaqin bisa mengikuti dan
mempelajari keduanya”
Respon baik dari pimpinan dan bantuan masyarakat maka pesantren
nurul yaqin pada saat ini sudah mempunyai tempat khusus untuk para
santri mengikuti sistem les komputer, dan para santri bisa
menggunakan waktu kosong di ruang LAB komputer. Pada saat ini
juga berhubung seluruh dunia masih di beri ujian yakni adanya covid
19, maka para santri belajar tatap muka di ruang kelas diliburkan untuk
sementara, maka para gurupun harus siap siaga dalam memantau para
santri, mereka tetap belajar secara online, jadi untuk para dewan guru
mempersiapkan alat-alat yang dibutuhakan untuk tetap belajar secara
efektif. (wawancara ketua pondok pesantren sudarso 27 juli 2020)

3. Bagaimana dampak kepemimpinan kiai terhadap perkembangan
manajemen pesantren Nurul Yaqin?
Setelah mengetahui respon dan upaya dari pimpinan kiai
pondok pesantren nurul yaqin maka dampak kepemimpinan kiai
terhadap manajemen pesantren, penulis mewawancarai dari seorang
guru yang bernama Ulfatul Jannah, ia adalah tenaga pendidik di
pesantren nurul yaqin yang sudah lama mengabdi atau mengajar di
pesantren nurul yaqin. Arus globalisasi saat ini menimbulkan banyak

sekali perubahan dari segala aspek kehidupan. Perubahan ini tidak
dapat dihindari akibat ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
canggih. Hal ini menggugah kesadaran masyarakat Islam akan
pentingnya pendidikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(wawancara, 10 agustus 2020)
Pengembangan manajemen pesantren merupakan salah satu
solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas atau mutu
pesantren. Manajemen mengawal dan memberikan arahan pada proses
berjalannya sebuah lembaga pesantren dapat pendidikan pesantren
juga

membutuhkan

manajemen

untuk

mengembangkan

atau

memajukan sebuah pesantren. Baik itu management dari mulai
kurikulum, personalia, keuangan agar pesantren lebih mampu dalam
menghadapi berbagai tantangan dari waktu-waktu.
Pesantren sebagai tempat pendidikan agama memiliki basis
sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat.
Pada umumnya, pesantren hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat. Visi
ini menuntut adanya peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan
dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus
berkembang.
Sementara itu, sebagai suatu komunitas, pesantren dapat
berperan menjadi penggerak bagi upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat mengingat pesantren merupakan kekuatan sosial yang
jumlahnya cukup besar. Secara umum, akumulasi tata nilai dan
kehidupan spiritual Islam di pondok pesantren pada dasarnya adalah
lembaga tafaqquh fiddin yang mengemban untuk meneruskan risalah
Nabi Muhammad saw sekaligus melestarikan ajaran Islam

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas tentang temuan dan pembahasan penelitian
yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Respon kiai akan perkembangan teknologi di pondok pesantren
nurul yaqin bahwa Anggapan atau stigma bahwa pesantren identik
dengan tradisionalitas, kini dihadapkan pada modernisasi yang
tentu bertentangan dengan traidisi lama pesantren Dengan
berkembangnya teknologi maka respon kiai mengenai pesantren ini
supaya maju maka kiai bisa mengikuti era globalisasi

dengan

mengembangkan teknologi demi kemajuan pesantren kan tetapi
tidak hanya teknologi saja, kitab kuning nya pun tetap dipelajari
oleh santri.
2. Upaya kiai dalam mengembangkan manajemen dipesantren
berbasis teknologi kepala yayasan dan pimimpinan pondok
pesantren mendirikan pesantren Nurul Yaqin agar tetap maju dan
dengan gaya klasiknya dan gaya modern juga, jadi tetap
dikembangkan kitab kuning dan teknologinya. pesantren Nurul
Yaqin banyak rancangan untuk mengembangkan pesantren dengan
berbasis teknologi yang biasanya pesantren condong dengan gayagaya klasik kitab kuning akan tetapi pimpinan pondok pesantren
Nurul Yaqin ingin menjadikan pesatren menjadi lebih maju dengan
mengembangkan

dan

meberdayakan

teknologi.

Dengan

mengembangkan manajemen pesantren kiai mempunyai upaya dan
harapan sangat besar untuk memajukan pesantren nurul yaqin.
3. Dampak terhadap perkembangan manajemen pondok pesantren
Nurul Yaqin. Pengembangan manajemen pesantren merupakan
salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan
kualitas atau mutu pesantren. Manajemen mengawal dan
memberikan arahan pada proses berjalannya sebuah lembaga
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pesantren

dapat

pendidikan

pesantren

juga

membutuhkan

manajemen untuk mengembangkan atau memajukan sebuah
pesantren. Baik itu management dari mulai kurikulum, personalia,
keuangan agar pesantren lebih mampu dalam menghadapi berbagai
tantangan dari waktu-waktu.

B. SARAN
Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan masukan ataupun saran
yang sekiranya bisa bermanfaat oleh setiap lembaga pendidikan
maupun bagi akademik lain sebagai berikut:
1. Untuk pesantren Nurul Yaqin tanjung jabung barat
Harus selalu meningkatkan kualitas pendidikan pesantren dan
mengikuti modernisasi pesantren di era globalisasi saat ini agar
dapat

melahirkan

santriwan-santriwati

yang

berprestasi

berdasarkan iman dan taqwa serta berbudaya islam.
2. Untuk penulis
Setelah ini haruslah melakukan sebuah penelitian dengan objek
penelitian yang bervariasi tidak berfokus dengan satu objek
penelitian sehingga dapat menemukan inovasi baru dalam
melakukan penelitian.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
JUDUL
“KEPEMIMPINAN KIAI DALAM MERESPON PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
UNTUK MENGEMBANGKAN MANAJEMEN DI PONDOK PESANTREN NURUL
YAQIN TANJUNG JABUNG BARAT”

A. Pedoman Observasi
Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung lokasi
penelitian serta mencatat hal-hal yang berkenaan dengan adanya teknologi yang
digunakan Di Pondok Pesantren Nurul Yaqin

B. Wawancara
1. Kiai (kepala yayasan)
a. Bagaimana respon mengenai perkembangan teknologi di pesantren nurul
yaqin?
b. Apakah para dewan guru bisa menggunakan teknologi secara bebas tanpa
batas pada waktu jam madrasah?
c. Apakah pesantren ini belajar kitab salafy?
d. Apakah santri-santrinya bisa menggunakan telephone pada saat disekolah?
e. Upaya apa yang dilakukan kiai untuk mengembangkan manajemen
pesantren?
f. Apakah pesantren ini masih membudayakan tradisi tradisional ?
g. Apakah kendala kepemimpinan kiai dalam perkembangan teknologi?
h. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pada perkembangan teknologi?
i. Bagaimana manajemen kepemimpinan di pondok pesantren Nurul Yaqin?

2. Guru (tenaga pendidik)
a. Bagaimana kepemimpinan kiai di pondok pesantren nurul yaqin ini?
b. Upaya apa saja yang dilakukan kiai dan dewan guru dalam
mengembangkan manajemen?
c. Apakah para santri fokus mempelajari pelajaran formal atau kitab salafi?
d. Dimana santri mempelajari kitab salafi?

e. Apakah pesantren ini ada kegiatan ekstrakurikuler?
f. Apakah ada kesulitan dari santri yang belajar salafi dan formal?
g. Apakah ada konflik antara walisantri dengan pesantren mengenai
teknologi ini, karena semua tuntutan tentang teknologi?
h. Apakah solusi dari kendala-kendala yang dihadapi perkmbengan
teknologi?
i. Manajemen apa saja yang masih kurang maju di pesantren ini?
j. Bagaimana respon masyarakat mengenai pesantren ini tentang pelajaran
umum dan kitab salafinya?

3. Santri
a. Apa pendapat kamu tentang kepemimpinan kiai disini?
b. Apakah disiplin manajemen pesantren disini?
c. Bagaimana tanggapan kamu tentang pembelajaran dipesantren ini?
d. Apakah santri-santri sering menggunakan teknologi disekolah ini?
e. Kendala-kendala apa saja yang masih sering ditemukan dan sering terjadi?
f. Dan bagaimana solusi menghadapi kendala tersebut?

C. Dokementasi
1. Historis dan Geografis
2. Keadaan sarana dan prasarana
3. Struktur organisasi pesantren
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