
BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1.Latar Belakang 

 Dalam dunia Internasional, isu globalisasi sering dikaitkan dengan 

pembangunan dan perdangan. Globalisasi yang menciptakan dunia yang ‘tanpa 

batas’ (borderless) ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, misalnya dengan 

perdagangan bebas. Saat ini sebagian besar negara di dunia melakukan 

perdagangan bebas, di mana tarif dan hambatan lain dikurangi bahkan 

dihapuskan, serta dinaungi oleh organisasi internasional bernama World Trade 

Center (WTO). Organisasi ini memiliki aturan-aturan tertentu yang bersifat 

mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh negara anggotanya. 

 Globalisasi ekonomi tersebut berdampak pada Indonesia sebagai Negara 

yang memperlakukan sistem WTO. Hal ini bisa dilacak bahwa beberapa 

kesepakatan kerja sama akan pasar bebas telah dilakoni Indonesia. Selain itu, tak 

jarang kita temukan privatisasi perusahaan Negara Indonesia dengan ditandai 

adanya invetasi asing terhadap perusahan tersebut, bahkan masalah air yang telah 

diatur UUD (undang undang dasar)  untuk tidak dijadikan bahan komoditi 

sekarang diprivatisasi dan merupakan lahan bisnis subur bagi investor asing. 

Indikasi indikasi tersebut menyimpulkan Indonesia berada dalam pengaruh 

globalisasi ekonomi yang bermuara pada pasar bebas. 

 Berdirinya WTO telah memberikan konsekwensi bagi Indonesia sebagai 

salah satu diantara 125 negara yang ikut menandatangani perjanjian WTO dan 



telah meratifikasinya melalui UU No.7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994. 

Dengan ratifikasi ini maka seluruh ketentuan dalam WTO wajib dilaksanakan 

oleh Indonesia. Pelaksanaan ketentuan WTO  tersebut dilakukan dengan 

menyesuaikan seluruh ketentuan yang berlaku dibidang 

perdagangan/perekonomian dengan ketentuan-ketentuan WTO tersebut.1 

 Dalam salah satu aturan dari kesepakatan anggota yang menangani WTO. 

Setiap anggota WTO mendorong liberalisasi demi terciptanya pertumbuhan 

ekonomi. Penerjemahan ini memberikan pemahaman bahwa setiap anggota yang 

telah memilki pengasahan tanda tangan kesepakatan dalam WTO tidak boleh 

memproteksi atau mendeterminasikan peran Negara. sebuah pemasokan yang 

dilakukan melalui kehadiran komersial atau investasi langsung. 

 Dengan adanya tersebut, banyak pihak asing mencari tempat stratetegis 

untuk lahan operasi perusahanya di Indonesia. Maka kemudaian tibalah pada 

daerah Madura sebagai salah satu target strategis para pihak asing sebagai pilihan, 

hal ini bukan tanpa sebab. Secara geografis Madura berdekatan dengan daerah 

Surabaya yang merupakan industri terbesar setelah Jakarta di Indonesia. Selain 

itu, lahan tanah di Madura banyak yang kosong beberap alasan penyebab 

kekosongan itu unsur  tanah Madura tidak sesubur tanah daerah Jawa sehingga 

masyarakat Madura harus memilih tanah yang benar benar cocok. akibatnya 

banyak tanah ditinggalkan karena tidak cocok dengan jenis tanaman kebutuhan 

komoditas  sehari hari sperti padi dan jagung. Faktor yang paling dominan 

mengapa pihak asing tertarik membuat  berbisnis di Madura, itu karena fasilitas 
                                                        
1  Zulkarnain Sitompul. 2004. Industri perbankan dan iklim investasi . Jakarta. Hal 9. 



adanya jembatan Suramadu membuat mudah laju transportasi  industry itu 

beroperasi.2  

 Maka dampak globalisasi ekonomi tersebut sangatlah nampak ketika 

pembangunan jembatan suramadu meskipun globalisasi sebenarnya tidak hanya 

bisa dilihat dari hanya aspek ekonomi, melainkan juga aspek aspek lain namun 

peneliti memberikan gamabaran langsung  yang dianggap nampak langsung oleh 

masyarakat Madura baru baru ini.Maka bermunculah bangunan industri akibat 

dari penagruh  globalisasi ekonomi seperti pabrik air minum, dan prusahan pabrik 

gula PT Perkebunan Nusantara (PT PN)3.Mall hypermarket yang kerjasama 

dengan investor asing dan beberapa perusahaan yang masih dalam pengkajian dan 

pembahasan oleh pemerintah daerah di Madura setempat.  

 Fakta dari pengaruh globalisasi ekonomi di Madura tidak hanya pada 

pembangunan industri. Ada perubahan pada masyarakat Madura terutama di level 

sikap yang menuntut orang Madura berpacu merebut globalisasi tersebut melalui 

pengetahuan dan skill yang dipersiapkan untuk bersaing di kancah globalisasi 

seperti terlihat meningkatnya kesadaran masyarakat Madura terhadap pendidikan. 

Karena dalam system industri jika lemah perkembangan ilmu pengetahuan serta 

system pendidikan yang sangat minim dalam mengembangkan cara berpikir kritis. 

Lemahnya cara berpikir kritis menjadikan perkembangan tenaga produktif 

                                                        
2 DR.Ir.Soedjarwo Soeromihardjo, DR. Risnarto,MS.2011. “ membangun madura pasca 
suramadu”.Malang: unmer Press LPPM Unmer malang. Hal : 33. 
3 Berita2.com edisi selasa,13 september 2012. 



(teknologi dan (sumber daya manusia). Rendahnya penghasilan yang ditrima 

buruh4 

 Sedangkan bila diera globalisasi yang menimpa di Madura tidak 

bersamaan dengan skill yang memadai maka tingkat kemiskinan akan semakin 

meningkat, table jumlah  masyarakat miskin Madura masih tinggi  

:   Tabel 1 : Jumlah Masyarakat Miskin di Madura 

KABUPATEN  2000  2001  2002  2003  2004  

Bangkalan  24,52  19,02  18,66  20,50  21,73  

Sampang  41,17  45,39  44,56  51,34  39,33  

Pamekasan  33,82  19,89  19,47  19,58  24,51  

Sumenep  29,14  21,09  20,73  17,22  18,41  

Sumber: Peran PTAI Dalam Pembangunan Masyarakat Madura  yang 
disampaikan Prof. Dr. H. Nur Syam, Msi IAIN Sunan Ampel. 

 Kelompok masyarakat yang tidak bisa kita lupakan  peranya  didaerah 

Madura adalah “Pesantren”, selain dana pendidikan murah, Pesantren dinilai 

pengaruhnya besar dalam membangun masyarkat Madura secara cultur dan 

pengetahuan. Legitimasi masayarakat terhadap Pesantren tinggi maka dari itu, 

peantren  mempunyai peran inti dalam menyikapi pengaruh globalisasi ekonomi 

terhadap masyarakat Madura termasuk pada Pesantren. 

 Fenomena pembangunan Suramadu  merupakan tugas baru pada lambaga 

pendidikan khususnya lembaga pendidikan Pesantren di Madura. Suramadu  

                                                        
4 Taufik Hidayat.Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Masyarakat Madura: 
Tinjauan Dari Sisi Perekonomian Dan Kesejahteraan.hal 54 . 



bagian dari globalisasi ekonomi  untuk menuju industrialisasi, sebagaimana 

dikatakan penggagas Jembatan Suramadu Pak Noer bahwa masa depan Madura 

dan pulau Jawa bisa dihubungkan degan jembatan, sekaligus dilakukan 

industrialisasi dan moderenisasi di Madura5. 

 Maka dari itu, sering kita temuka pengaruh globalisasi ekonomi terhadap 

Pesantren membuat Pesantren tidak melihat sebatas pendidikan, malainkan 

dibutuhkan faktor pendukung keberlanjuta pendidikan itu dengan cara jalur usaha 

ekonomi seperti yang dilakukan pondok Pesantren Sidogiri dengan system wara 

laba. Dan beberapa Pesantren usaha ekonomi lainya.  

 Pondok Pesantren  Mambaul Ulum Bata-bata seperti sering dikatakan  

putra pengasuh yang sekarang  jadi dewan pengasuh pondok Pesantren Mambaul 

ulum Bata-bata M.Tohir Zain bahwa pondok ini akan selalu memacu agar 

semakin bertumbuh pendidikan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi demi 

mampu bersaing maenghadapi tuntutan globalisasi. Hal itu bisa dilihat dari 

kerjasama pendidikan pondok Pesantren Bata-bata dibidang pendidikan dengan 

pendidikan luar negri seperti Universitas Kairo. Dalam bidang usaha ekonomi 

pondok ini dalam  tahapan perencanaan  merintis bengkel otomotif namun usaha 

pengembangan koprasi milik Pesantren sudah lama ada dan pasca suramadu 

bidikan terhadap system wara bala tersebut seperti mini market Sidogiri yang 

sedang gencar dibicarakan. 

                                                        
5 DR.Ir.Soedjarwo Soeromihardjo, DR. Risnarto,MS.2011. “ membangun madura pasca 
Suramadu”.Malang: unmer Press LPPM Unmer malang. Hal 2 



 Pesantren berdiri atas dasar permintaan masyarakat dimana pada awalnya 

berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama Islam, pendidikan pesantren selalu 

menghiasi lapisan masyarakat karena giroh pendidikan pesantren dirasakan 

langsung, bukan karena pemaksaan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah, 

melainkan karena terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga budaya yang 

melekat dilingkungan pesantren tidak lepas dari budaya lokal setempat. 

Pendidikan pesantren melandasi dua embrio yaitu budaya dan agama. Katika 

moderenisasi bersanding dengan pesantren maka yang diharapakan seperti yang 

dikatakan Zamaksyari Dofier tetap bertahanya nilai nilai pendidikan tradisional 

pesantren dan mengabungkan dengan nilai nilai moderen sehingga pesantren tetap 

eksis dan optimis dalam mengahadapi moderenisasi.6 

Ada beberapa alasan mengapa penulis mengambil sampel ini di pondok 

pesantren mambaul Ulum Bata-bata untuk mewakili diskripsi pondok Pesantren 

diseluruh Indonesia. Pertama. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren 

besar dengan jumlah santri terbanyak di Madura lebih dari 3700 untuk santri laki 

laki dan 2200 santri perempuan7. Secara otomatis basis masa yang berkiblat pada 

barometer pondok Pesantren Mambasul ulum Bata bata ini juga banyak, seperti 

pandanagn pesantren ini terhadap politik, pendidikan dan ekonomi  dls. secara 

tidak langsung sedikit banyak mempengaruhi pandangan massyarakat tersebut 

kususnya di  Madura . 

                                                        
6 Rektor IAIN Wali songo semarang. Zamaksyari Dofier dalam kutipan bukunya Richard 
G.Krience. “ The Mordrnization of The national intitute For Islamic studies (IAIN) and the 
advancedment of muslim Intellectualims in Indonesia, kemudian dikutip oleh hasil penelitian 
modernisasi pesantren wonosobo Drs.H A. Umar MA pada halaman. 1. 
7 Hasil wawancara ustad Taufiq dengan dewan Makhadiyah Rubai yang saya kutib lansung dari 
Taufiq.(1 Januari 2013 



 Kedua. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata bata ini mempunyai 

perjanan panjang mulai menjadi pesanren syalafi hingga menjadi Pesantren yang 

masih dalam  tanda tanya “ Moderen”.Secara defenitif pondok pesantren 

Mambaul Ulum Bata-bata termasuk pondok pesantren Khilafi  bila menukil dari 

Dhofier dalam  mengkatagorikan Pesantren salafi  tetap mengajarkan kitab klasik 

sebagai  inti pendidikan meski sitem pendidkanya  ada madrasah seperti 

seekolahan umum, tapi tidak ada kurikulum dan diajarkan ilmu umum. Sedangkan 

pesanren Khilafi telah memasukkan pelajaran pelajaran umum dalam madrasah 

madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe tipe sekolah umum di dalam 

lingkungan pesantren8. 

 Pondok pesantren Mambaul ulum Bata-bata terlahir pada awalnya sebagai 

pondok Pesantre Khilafi melainkan dalam konteks sejarah mengalami 

transformasi moderenisasi indikasi ini bukan hanya terlihat dari kelemabagaan 

formal saja tetapi juga pada subtantif dari orentasi lembaga pondok pesantren 

Mambaul Ulum Bata-bata.  

 Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata ini salah satu sampel pondok 

pesantren yang mangalami tantangan moderen dengan adanya perubahan 

sosial.terdiri dua fase dan fase pra Suramadu dan pasca Suramadu. Pra Suramadu 

globalisasi dan moderenisasi sebenarnya sudah tampak pada Pesantren dengan 

indikasi indikasi dilihat dari sejarahnya, tapi pasaca suramadu  pengaruh 

globalisasi itu indikasinya semakin Nampak. Banyaknya santri yang sudah tidak 

banyak lagi berminat menjadi profesi kiyai atau ulamak, mind set mereka 

                                                        
8 Prof.Dr. Qomar Mujamil, M.ag. 2002.” Pesantren dari transformasi metodelogi menuju 
demokratisasi Institusi”.Jakarta : Penerbit Erlangga. Hal: 16-17. 



terbangun job riented. Hal itu terlihat data jumlah santri tingkat MA yang lulus 

pada 2010-2011 sebanyak 514 untuk santri perempuan dan laki-laki, lebih dari 

60% memutuskan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan alasan rata 

rata keprofesian pada ekonomi ketika sudah lulus perguruan tinggi nantinya9.  

 Indikasi pengaruh globalisasi dapat terlihat dari bagaimana actor-personal 

atau lembaga terjadi perubahan awal terhadap nilai nilai yang diciptkan kehidupan 

globalisasi ekonomi seperti industrisasi dan  pendidikan yang berorentasi pada 

persaigan materi. Keeniscayaan untuk hidup dizaman globalisasi dengan 

memenuhi kebutuhan yang diciptkan oleh globalisasi tersebut. bila ketentuan 

kebutuhan itu tidak terpenuhi pasti untuk hidup dizaman globalisasi penuh dengan 

kesulitan. 

1.2. Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan bentuk 

rumusan  masalah untuk memperjelas analisis letak permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Pengaruh  Globalisasi Ekonomi 

terhadap Pondok Pesantren di Madura? 

1.3. Tujuan penelitian  

 Untuk menggambarkan  dinamika globalisasi ekonomi  industri di Madura 

dan pengaruhnya terhadap Pesantren. Disamping itu, untuk melihat posisi 

                                                        
9 Wawancara dengan Taufiq, Guru Madrasah Aliyah sekaligus waka kuri kulum Mambaul Ulum 
Bata-Bata, (12 Agustus 2012 di Madura) 



Pesantren menurut pandangan masyarakat Madura ketika duduk permasalahan 

globalisasi ekonomi  menyita perhatian masayarakat Madura. 

1.4. Penelitian terdahulu 

 Ada beberapa penelitian dahulu yang dianggap oleh penulis mempunyai 

kesamaan dalam mengungkap globalisasi dan dunia pesantren. tidak berarti, 

jumlah penelitian yang berhubungan dengan tersebut tereduksi oleh perbandingan 

yang dilakukan penulis, masih banyak penelitian penelitian  tentang masalah 

moderenisasi dan pesantren tapi sepanjang pengalaman penulis mengetahuinya 

penelitian yang sangat  relevan untuk dijadikan acuan perbandingan sebagai 

berikut: 

 Pertama, Moderenisasi pesantren (study tentang kelembagaan dan sistem 

pendidikan pesantren  Al-Asy’ariyah Kalibeber Wonosobo Jawa tengah) oleh Drs. 

H.A Umar.MA10. peneltian mendapatkan bantuan dana dari IAIN Wali Songo 

Semarang. Menurut keputusan Institute Agama Islam Negri Semarang penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2004. 

Penelitian ini mencoba menjelaskan terjadinya sebuah perubahan menuju 

moderenisasi di pondok pesantren Al-Asy’ariyah. Sebelumnya, pondok pesantren 

ini berbasis pada pendidikan Al-Quran  dan kajian kitab kuning tradisional . 

Pendidikan ini berkutat seputar ilmu tafsir, hadist dan  bahasa Arab. iktiyar 

kemudian muncul dari penerus pondok pesantren KH.Muntaha untuk 

menselaraskan pendidikan ini dengan pendidikan moderen seperti pendidikan 
                                                        
10  Ini merupakan hasil  dari penelitian yang dilkukan oleh Drs.Umar.MA. dengan dilampiri surat 
keputusan Institute Agama Islam Negri Semarang No.In.06.1/P.1/TL.03/121./2004. 



Umum meski tidak harus menghilangkan kajian Al-Qur’an dan kajian kitab 

kuning. 

Tujuan dari Moderenisai pondok ini bukan tanpa sebab, iktiyar yang 

dilakukan oleh KH. Muntaha menyimpulkan bahwa untuk  hidup diera moderen 

tidak cukup bila hanya mengandalkan hafalan Al-Qur’an dan belajar ilmu fikih 

,hadis, tauhid dan bahasa Arab. harus ada ilmu luas yang menujang lainya tentang 

masalah informasi dan tehnologi. Semua itu, demi menunjang untuk hidup di ere 

moderenisasi, sebuah keharusan skill ilmu luas yang harus dimilii santri. 

Secara aksiologi, moderenisasi di pondok pesantren Al-Asy’ariyah diikuti 

perubahan sistem pendidikan dan kelembagaan. Aspek tersebut, mencoba 

memberikan perombakan sistem pendidikan melalui kurikulum yang disesuaikan 

dengan ilmu umum lainya. Selain itu, metodelogi metodelogi menyertai dalam 

dinamika sistem pendidikan tersebut. Pada wilayah kelembagaan, pondok ini 

menerapkan sistem kelembagaan moderen sebagaimana organisasi atau 

kelmbagaan konvensional, dimana harus terdapat pimpinan, sekretaris dan lain 

sebagainya.  

Acuan perbandingan dari penelitian ini. Penulis ingin memberikan 

subjektivitas dalam melihat hasil  penelitian di pondok pesantren Al-Asy’ariyah 

yang dilkukan Drs. H.A Umar.MA tidak mengkupas bagaimana secara sosiolo 

relegio dan geografis tingkat pengaruh moderenisasi yang melanda pondok 

tersebut. Sedangkan penelitian ini, penulis mencoba mengungkap pengaruh 

moderenisasi pondok pesantren dilhat dari aspek sisio relegio dan geografis 



karena tantangan moderenisasi yang dihadapi pondok pesantren Al-Asya’riyah 

berbeda dengan pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-bata. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Drs.H.A Umar.MA lebih 

melihat dari sisi internal kelembagaan dan  kurikulum sperti, bagaimana kiat 

pondok tersebut menselaraskan kelembagaan kurikulum agar sama dengan 

tingkatan umum. Hal ini, memberikan pengertian pada penulis bahwa penelitian 

tersebut menitik beratkan pada konsep pendidikan pondok pesantren Al-

Asy’ariyah, dengan kata lain penelitian tersebut lebih banyak melihat pada sistem 

pendidikan. Sedangkan penelitian ini tidak banyak melihat pada metodelogi 

pendidikan internal pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-bata tapi lebih banyak 

melihat bagaimana tantangan pesantren menghadapi industrialisasi akibat dari 

dampak globalisasi. Secara ekplisit, penelitian ini juga melibatkan demografi 

mayarakat Madura sebagai aktor dan objek dari pengaruh moderenisasi. 

Kedua,  Problematika pendidikan Pondok Pesantren dalam menghadapi 

industrialisasi Madura (Studi kasus di PP. Darul Hikmah Burneh 

Bangkalan)penelitian ini dibuat tahun 2009 oleh Siti Aisyah sebagai skripsi di 

IAIN Sunan Ampel Surabya11. Penelitian ini mencoba menjelaskan letak 

permasalah yang ada di pondok pesantren Darul Hikmah Burneh Bangkalan 

dengan menggabungkan prospek  pendidikan pesntren ini dalam menghadapi 

Industrialisasi Madura meskipun dalam penelitian ini memberikan tiga poin 

pokok yang disimpulkan sendiri oleh penulisnya pertama bagaimana 

                                                        
11 Tulisan ini penulis akses di website digital libraryry IAIN Sunan Ampel Surabaya melalui 
http://www.digilib.sunan-ampel.ac.id/index.php pada 26 febuari 2012. 



industrialisasi Madura, kedua bagaimana masalah internal pondok pesantren itu 

sendiri, ketiga bagai mana pondok pesantren itu mengahadapi industrialisasi 

Madura. 

Pendekatan analisis dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan 

pendekatan teori dan konsep pendidikan, ini dapat terlihat dalam tiga poin 

permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis  melihat ada 

perbedaan dalam penelitian ini meski hampir ada kemiripan dari segi judul 

penelitiannya. Objek penelitian sama-sama membahas industrialisasi Madura tapi 

yang membedakan penelitian ini tidak semata mata dilihat dari permasalahan 

pendidikan melainkan ada aspek penting  harus dilihat melalui sosio religio yang 

kemudian berdampak pada pondok pesantren dalam menghadapi industrialisasi. 

Penelitian ini kemudian juga membahas pengaruh moderenisasi sebagai 

akuturasi budaya terhadap masyarakat Madura. Angsih pesantren melihat 

akuturasi budaya sanagtlah menentuakan tindakan tindakan dalam kehidupan 

nyata, tidaklah cukup pesantren hanya dilihat dari hal praktis metodelogi 

pendidikan saja karena bila pesantren tidak cerdas merespon letak permasalahnya 

pesantren malah menjadi terlindas permaslahan itu sendiri. Dengan demikian 

penulis melihat permaslahan dengan perpesektik sosial budaya Madura itu sendiri. 

Ketiga, Respon Pasar Tradisional Dalam Persaingan Dengan Pasar 

Modern Sebagai Dampak Perdagangan Bebas, Studi Kasus Pasar Dinoyo dan 

Pasar Blimbing, penelitian ini dilkukan oleh Suntari Ekawati pada tahun 2011 



Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang12. Penelitian 

ini dalam disiplin hubungan Internasional dikatakan Intermestik diamana 

pengaruh level Internasional mempengaruhi keberadaan domestik suatu negara. 

Dimana dijelaskan dalam penelitian tersebut pengaruh kebijakan pasar bebas 

sebagai level Internasional mempengaruhi kondisi keberadaan domestik sutu 

negara seperti Pasar Dinoyo dan Blimbing di Indonesia.  

Secara spesifikasi, kajian penelitian penulis ini juga termasuk kajian 

intermestik, pengaruh globalisasi ekonomi terhadap pondok Pesantren, judul ini 

merupakanpenelitian penulis yang menjelaskan bagaimana pengaruh globalisasi 

ekonomki mempengaruhi keberadaan sosial masyarakat Madura. Dalam kerangka 

masyarakat Madura terdapat beberapa kelompok masyarakat termasuk 

didalamnya pondok Pesantren yang mempunyai posisi penting dalam pengaruh 

sosial budaya Madura. Maka fokus kajian dalam penelitian ini merupakan pada 

fokus sosial budaya Pesantren yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi. 

   Tabel 2:Hasil Perbandingan Penelitian terdahulu  

Peneliti Judul penelitian Hasil penelitian 

 Drs.H.A 

Umar.MA 

Moderenisasi pesantren 

(study tentang kelembagaan 

dan sistem pendidikan 

pesantren  Al-Asy’ariyah 

-terjadi perubahan system 

managemen dan kurikulum 

PP.Al-Asysriyah. 

Disebabkan faktor tuntutan 

                                                        
12 Skripsi Suntari Ekawati. 2011.” Respon Pasar Tradisional Dalam Persaingan Dengan Pasar 
Modern Sebagai Dampak Perdagangan Bebas, Studi Kasus Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing, 
Universitas Muhammadiyah Malang. 



Kalibeber Wonosobo Jawa 

tengah) 

zaman modern, meski tak 

mengilangkan tradisinya. 

Siti Aisyah Problematika pendidikan 

Pondok Pesantren dalam 

menghadapi industrialisasi 

Madura (Studi kasus di PP. 

Darul Hikmah Burneh 

Bangkalan) 

-PP Darul Hikmah terdapat 

problematika yang 

disebabkan system internal 

yang masih rendah dalam 

menghadapi industrisasi 

Madura 

Suntari Ekawati Respon Pasar Tradisional 

Dalam Persaingan Dengan 

Pasar Modern Sebagai 

Dampak Perdagangan Bebas, 

Studi Kasus Pasar Dinoyo 

dan Pasar Blimbing 

-terjadinya sebuah pola 

perubahan modern  pasar 

tradisoanal dinoyo dan 

Blimbing dalam rangka 

merespon pasar bebas. 

 

 Dari tabel perbandingan hasil penelitian terdahulu diatas, peneletian ini 

mengambil lokos dan focus yang berbeda. Penelitian ini berupaya menjelaskan 

pengaruh globalisasi ekonomi terhadap pondok Pesantren membuat reformaulasi 

Pesantren dalam orentasi globalisasi ekonomi. Studi ini ini belum terdapat dalam 

beberapa penelititian sebelumnya. 

1.5. Konsep/Teor 

1.5.1. Globalisasi 



 Globalisasi sebuah konsep yang paling melekat dalam isu studi hubungan 

internasional, meski demikian makna  globalisasi belum menemukan titik 

pengertina jelas. Banyak tokoh hubugan internasional memberikan definisi 

berbeda beda, dari berbagai definisi terebut penulis ahirnya menukil salah satu 

tokoh hubungan internasional Scholte ,mengindentifikasikan 

“bahwa globalisai bisa bermakna sebagai internasionalis, liberalis, 
universalisasi, westernasi, dan deteritorialisasi. Makna internasionalis 
adalah meningkatkan intensitas intraki lintas batas dan saling 
ketergantungan antar Negara. Liberaliasi dimakanai sebagai preses untk 
memindahkankan larangan larangan yang dibuat oleh Negara dalam 
rangka membentuk ekonomi dunia yang lebih terintegarasi. Konsep ketiga 
universalisasi bermakna menyebarkan berbagai macam objek dan 
pemngalaman dari masyarakat dunia. Sedagkan konsep yang terakhir 
lebih merupakan kritik bagi proses yang berjalan ini sebagai proses 
peniruan budaya barat atau bahkan proses memaksakan system budaya, 
politik dan system ekonomi Negara barat dalam panggung dunia.13 

 Dalam penjelasan tersebut kita tentunya dapat mereka reka  bahwa 

globalisasi memiliki makna luas sehingga butuhnya spesifikasi pengertina 

globalisasi secara fokus tertentu untuk menemukan penjelasan secara mendalam. 

Konsep globalisasi sebagai rancangan mengidentifikasi dari pokok pokok 

pernelitian ini perlu kespakatan paling tidak pandangan yang sama  dari tokoh 

ilmuan hubungan internasional dalam satu aspek globalisasi. 

 Maka terlepas dari perbedaan definisi dalam memaknai globaisasi sesuai 

degan focus perhatianya dan aspek aspek yang melingkupinya. Terlepas dari 

pemaknaan spesifik globalisasi terdapat empat empat globalisasi yaitu : 

                                                        
13 Yulius P.Heman 2007.Transformasi dalam studi hubungan internasional,actor isu dan 
metodelogi.Graha ilmu: Bandung. Hal 132. 



1. Meluasnya hubungan sosial ( stretched relation) hal ini mengacu pada 

munculnya saling keterhubungan antara jaringan sosial budaya,ekonomi 

dan politik di masyarakat yang melintasi batas batas Negara. 

2. Meningkatnya intensitas komonikasi (intensification of flows) berkaitan 

makin meningkatnya intensitas hubungan antar actor dengan munculnya 

perkembangan ilmu dan tehnologi. 

3. Meningkatnya interpenetrasi ( increasing interpentration) intepenetrasi 

yang terjadi dihampir segala bidang mengakibatkan budaya dan 

masayarakat yang berada pada wilayah berbeda akan saling berhadapan 

pada level lokal dan internasional. 

4. Munculnya infrastruktur global (global infrastructure) pengaturan 

institusional yag bersifat formal dan informal yang diperlukan agar 

jaringan global bekerja. 

 Poin pertama bagian terpenting dalam memaknai globalisaia ekonomi 

secara faktaadalah terealiasainya sebuah dampak nyata yang ada di Madura. 

Berkaitan dengan dengan saling terhubungnya ekonomi politik dan budaya ini 

bisa kita lihat infrasturktur jembatan Suramadu merupakan bagian dari investasi 

asing yang kemudian megundang banyak investasi tertarik menanam modal 

dengan mendirikan perusahaan atau usaha usaha di Madura. Berbagai invests 

asing baik yang sudah dibangun atau dalam proses pembangunan terhitung tidak 

sedikit di Madura seperti  Hyper Market di daerah Bangkalan belum lagi di daerah 

Sampang, Pamekasan dan Sumenep yang semua mempunyai master plain 

pemerdayaan ekonomi tertententu.  



 Nyaris penyebutan isu globalisasi itu berpusat pada penggambaran luas 

tentang politik ekonomi yang menyangkut deregulasi,swastanisasi,marketisasi, 

dan kristalisasi yang oleh banyak pihak disebut ekonomi global. Tentunya adanya 

ekonomi global memiliki konsekwensi sosioekonomi globalisasi dalam 

memahami globalisasi ekonomi secara luas. Apakah kemudian akan menerimanya 

globalisasi ekonomi sebagai momentum atau menolaknya.14 

 Kerap kali kita temukan termasuk di Madura bahwa adanya globalisasi 

ekonomi sangat erat dengan aksi penolakan karena alasan budaya. Terlihat pada 

awal mula pembangunan jembatan Suramadu sejumlah kiai menolaknya Karen 

indikasi kekawatiran rusaknya sosioreligio yang melekat pada masyarakat Madura 

lambat laun menjadi tersingkir dengan datangnya budaya globalisasi ekonomi. 

Dalam persoalan ini, kondisi Madura yang menunjukkan banyaknya pondok 

pesantren, terlebih sejauh ini sudah diasosiasikan sebagai masyarakat yang 

religius agamis (Islam), kondisi yang demikian, sejatinya sangat relevan sebagai 

modal dasar dalam rangka membentengi nilai-nilai luhur kearifan lokal dari ekses 

negatif globalisasi dan modernisasi.15 

 Memang tidak bisa globalisasi diartikan hanya secara ekonomi seperti 

yang dikatakatan kesepakatan tokoh ilmuan hubungan internasional diatas. 

Globalisasi merupakan segala aspek kecendrungan sama dalam level lokal dan 

inetrnasional, tehnologi,sain dan lain sebagainya. Menjadi miris bila globalisasi 

ini menjadi sebuah makna tak berimbang. Globalisasi didaerah eropa dan Amerika 

                                                        
14 George Ritzer & Barry Smart. 2011. Handbook Teori sosial.Nusa Media: Bandung. Hal 916-
917. 
15 Abdurahman. Jurnal : KARSA, Vol. XVI No. 2 Oktober 2009. Hal 75. 



berbeda apa yang dialami masyarakat Indonesia khususnya di Madura Karena 

sudah jelas tingkat kemajuanya dalam segala bidang juga berbeda.  

  Gambaran poin kedua, akselarasi tehnologi makin menggeliat 

diperadaban tehnolgi inilah kita melihat peran komunitas internasional, seperti 

komunitas epistemik, dalam mempengaruhi masyarakat domestik.16 Gamabaran 

mudahnya didalam menjelaskan intensitas hubungan melalui ilmu dan tehnolgi 

adanya kedekatan ilmu dan tehnolgi tidak hanya dilihat dari konsumen dan 

produsen tapi adanya peran ilmu dan tehnolgi dalam menciptakan peradaban baru  

sehingga ada saling ketergantungan ini. Tentu saja proses awal melalui politik 

ekonomi global yang kemudian terciptanya keterkaitan satu sama lain tidak boleh 

dikesamapingkan.  

 Point ketiga, globalisasi sedikit banyak akan memberikan kecendrungan 

pada hal sama ditingkat lokal karena mekanisme global sudah berdampak sistemik 

pada masyarakat domestik. Madura bagian satu mata rantai dari hasil kesepakatan 

institusi Negara dengan mengatas namakan pasar bebas Madura dijadikan tempat 

industry. Dengan begitu, dampak globalisasi di Madura sangat terasa manakala 

indutri industry berjalan dengan lancar. Indoneia sebagai Negara tidak bisa 

mengelak dari keputusan  trans-nasional ketika ada mekanisme mekanisme global 

terkait industry di Madura yang harus dipatuhi. Tidak boleh tidak Madura harus 

mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah lahan bisnis yang juga terkait level 

domestik masyarakat Madura dengan global.  

                                                        
16 Riza Noer Arfani,MA.Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004 Copyright © 2004 
Riza Noer Arfani.hal 4. 



  Globalisasi mempunyai dekade perjalanan panjang didunia. Bahkan bagi 

para ilmuan globalisasi termasuk bagian pembahasan luas dan tiada habisnya 

sehingga banyak menurunkan teori teori baru dari pijakan globalisasi “ 

modernisme dan pos-modrenisme “.17  

 Point keempat, globalisasi juga memunculkan berbagai gejolak aspek 

kehidupan baru. Batas hubungan masyarakat yang semakin meluas, tehnologi dan 

komonikasai menjadi sempitnya ruang dan waktu. Globalisasi industri muncul 

lebih ahir di Madura dari pada globalisasi aspek lainya. Globalisasi industri di 

Madura semakin marak ketika terealiasinya jembatan Suramadu. Indentifikasi 

dampak globalisasi memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan konsep diatas. 

 Peran Pesantren sebagai lembaga pendidikan penting untuk memberikan 

daya pengetahuan pada masyarakat dalam rangka mengahdapi globalisasi industri 

di Madura. Setidaknya mampu mengkover masalah globalisai yang dijelaskan 

Jakson dan Sorensen yakni kekuatan pasar global, perkembangan norma 

internasional dan control terhadap ketertiban dan keamanan18. 

 Pesantren dalam upaya menjelaskan kekuatan pasar global. Ada langkah 

dan formulasi baru utuk memberikan orentasi pada pasar globalisasi dengan 

melalui penanaman ilmu pengetahuan modern. Langkah Pesantren sebagai 

lembaga pendidik mengimbangkan ilmu modern dan perkembangan budaya 

Pesantren. 
                                                        
17 Chamsy el-Ojeili and Patrick Hayden 2006. Critical Theories of Globalization. First published 
2006 by 
Palgrave Macmillan .New York. Hal 1. 
18 Yulius P.Heman 2007.Transformasi dalam studi hubungan internasional,actor isu dan 
metodelogi.Graha ilmu: Bandung. Hal 133 



1.5.2. Globalization of the World Economy 

 Ada beberapa pengertian menurut Michael D. Intriligator dalam 

memahami Globalization of World Economy.19 Dengan melihat beberapa ulasan 

sebagai berikut: Pertama Globalisasi ekonomi tidak hanya mempunyai arti 

pertukaran perdagangan terbuka, itegrasi dan tanpa batas perekonomian 

internasional, tapi ada juga pengaruh yang tidak hanya berkutat dalam proses 

tradisional ke-internasional  tapi juga merambas pada penukaran mata 

uang,tehnologi, travel, imigrasi, arus informasi dan ide internasional. 

 Kedua globalisasi dalam dunia ekonomi diartikan sebagai bentuk 

perdagangan system ekonomi liberal agar  tetap terus melindungi pertumbuhan 

system ekonomi liberal tersebut. Indikasi tersebut bersamaan dengan pelayanan 

reduksi tarif dan aturan aturan perdagangan intrenasional. Dalam aspek lain 

globalisasi dalam dunia ekonomi mendorong adanya pertumbuhan kapital dan 

produksi, demi terealisasinya aspek tersebut maka batasan-batasan aturan 

dimungkinkan untuk lebih relative terbuka. 

 Ketiga globalisasi dalam dunia ekonomi diartikan sebagai perubahan 

institusi menuju institusi yang terorganisir secara lebih luas dengan adanya 

tehnologi yang membuat intensitas komonikasi masyarakat semakin berkembang 

luas di saentero dunia. Dengan tehnologi, perusahaan mampu memanfaatkan 

                                                        
19 Michael D. Intriligator. Globalization of the world economy: potential benefits and costs and a 
netassessment.Senior Fellow, Milken Institute Professor of Economics, Political Science, and 
Policy Studies University of California: Los Angeles. (January 2003). Hal 2-6. 
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tehnologi untuk memikirkan prospek perluasan pasar lokal menuju pasar multi 

nasional, internasional bahkan global.  

 Keempat globalisasi dalam dunia enekonomi diartikan sebagai 

kesepakatan dunia global dalam memandang ideologi sehingga terhimpun 

kepercayaa nilai yang sama-sama memandang pasar ekonomi dan system pasar 

bebas. Hal ini, pernah dialami negara China yang memutuskan penggabungan  

sistem pasar ekonomi di barat dan sistem ekonomi sosialis. Langkah ini 

merupakan penggabungan ideologi terhadap satu fream sistem pasar bebas. 

 Kelima globalisasi dalam dunia ekonomi diartikan sebagai berkembangnya 

budaya menuju udaya global. Selain itu adanya hegemoni media, seni dan budaya 

pop. Dan terjalinya sebuah sistem komonikasi dengan menggunakan bahasa 

Inggris sebagai bahasa global.  

 Rujukan tulisan diatas sangatlah membingbing tulisan ini dalam 

menggambarkan fenomena globalisasi dan Pesantren di Madura penjelaan 

Michael D. Intriligator diatas indikasi-indiaksi yang dinamakan adanya pengaruh 

globalisasi dalam dunia ekonomi adanya peruahaan sebagai bentuk perusahaan 

asing dalam rangka memperluas perdangan seperti industri dan adanya kerja sama 

ekonomi dengan dunia internasional jembatan Suramadu, selain itu hal-hal yang 

memungkinkan berkaitan dengan dunia ekonomi seperti tehnologi dan informasi . 

Semua indikasi tersebut dapat dibuktikan adanya tersebut di Madura.  

 Sebelum melanjutkan pada pembahasan berikutnya, harus ada penjelasan 

perbedaan “Globaliasasi dan globalisasi ekonomi”. Kedua tersebut seringkali 



dikaburkan dengan adanya penjelasan rancu. Akibatnya, pemahaman yang 

disimpulkan dari pengertian keduanya sering salah. David Colander sangat jelas 

memberikan penjelasan dari kedua istilah tersebut. Menurutnya,  adanya 

globalisasi karena meningkatnya integrasi masyarakat seluruh dunia yang 

disebabkan  tekanan integrasi ekonomi. Awalnya, proses ini dimulai kerjasama 

bisnis antar masyarakat dibelahan dunia dan terjadinya revolusi pemikiran dari 

lokal pada global. Kemudian, hal ini melahirkan sebuah tehnologi dalam 

mengembangkan perdagangan bisnis antar masyarakat dunia. Istilah globalisasi 

adalah istilah baru setelah adanya fenomena ekonomi masyarakat. Globalisasi 

dikenal setelah runtuhnya Unisoviet yang ditandai berahirnhya perang dingin 

bersamaan pula dengan perubahan politik internasional termasuk dalam masalah 

perdagangan dunia. pada tahun 1960-1970 terciptanya GATT dan WTO yang 

menandai aturan perdangan dunia baru. Sedangkan globalisasi ekonomi 

merupakan sebuah perspektif globalisasi yang diangkat kedalam masalah 

ekonomi.  Tentunya catatan terbesar globalisasi ekonomi dunia dapat dilihat dari 

persepktif globalisasi bahwa berahirnya kolonialisme dan terbukanya integritas 

politik dan ekonomi masyarakat dunia20. 

 Pengaruh globalisasi dalam dunia ekonomi dapat dilihat dari isu,ide dan 

budaya. Semakin menglobalnya hal tersebut menandakan penagaruh globalisasi 

ekonom semakin jelas dirasakan. Termasuk berpengaruh pada kelompok 

Pesantren sebagai bagian kelompok masyarakat Madura ,Kita bisa melihat 

perkembangan budaya internasional di Pesantren seperti terjadinya  akuturasi 
                                                        
20 .David Colander. 2012. Globalization and Economics. Department of economics Middlebury 
college Middlebury, Vermont. Hal: 1-2. 



budaya asing dipesantren tersebut sebut saja pembelajaran bahasa inggris 

dipesantren sebagai contoh, kemudian dijadikan bahasa komonikasi santri. Atau 

kerja sama pesantren terhadap pendidikan  timur tengah dan lain sebagainya, itu 

merupakan bukti konkrtit adanya pengaruh globalisasi dalam dunia ekonomi yag 

menuntut pesantren lebih luas dan terbuka. 

 Begitu juga adanya globalisasi dalam dunia ekonomi membuat Pesantren, 

berusaha menyeimbangkan dengan cara menyusun langkah yang berorentasikan 

pada dunia globalisasi. Seperti yang dilakukan Pesantren Mambaul ulum Bata-

bata. Hal ini dapat dilihat sebagai contoh pengaruh globalisasi ekonomi ini 

membutuhkan penyerapan tenaga kerja sehingga Pesantren juga tidak ingin 

membuang kesempatan ini dengan cara merebut malalui ilmu yang mengarah 

pada dunia kerja tersebut, karena secara otomatis perusahaan tidak akan 

mengangkat staf atau pegawai yang tidak memiliki kerempilan ilmu yang 

memadai. 

 Globalisasi dalam dunia ekonomi di Madura merupakan serangkaian 

kebijakan internasional yang kemudian mempengaruhi pada dunia pesantren. 

Pengaruh itu ada yang bersifat sosial budaya dengan adanya pentamzilan  

indikator pada pola tingkah laku pada pesantren yang terkonstruk oleh nilai nilai 

luar seperti moderenisasi penampilan,pola fikir dan tereduksinya nilai-nilai lokal. 

Kemudian juga bisa dilihat dari pengaruh ekonomi, mekipun pesantren tingkat 

pengelolaan usahanya tidak berstandart internasional tapi ketika adanya 

globalisasi ekonomi  paling tidak geliat pesantren mengembangkan usaha-usaha 

milik pesantren untuk lebih luas dan kompeten timbul. 



1.6. Metodelogi Penelitian 

1.6.1. Penggunaan metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah studi kasus. Metode 

ini sangatlah  relevan melihat  fenomena globalisasi ekonomi di Madura yang 

kemudian memberikan  pengaruh  pada paradigma masyarakat Madura terutama 

pondok pesantren. Persepsi pondok yang sering dikaitkan perdebatan dengan 

paradigma moderenisme dan tradisonal kini sudah harus menghadapi fenomena 

jembatan Suramadu. Jembatan terpanjang di Indonesia dan ada di daerah kecil. 

 Maka peneliti dalam  memenuhi syarat-syarat penggunaan metode studi 

kasus memiliki daya tanggap kuat terhadap isu (pengembangan globalisasi 

ekonomi yang ditenggarai Suramadu dan perkembagan persantren dalam 

pengaruhnya) dan tidak bias dengan anggapan sebelum menggali keterangan dari 

informan.21 Kehati hatian dalam  melihat kasus globalisasi ekonomi dan pesantren 

haruslah melihat secra holistik sebelum menghasilkan penelitan terkait 

permasalahan ini. 

1.6.2. Batasan Waktu Penelitian 

Untuk menspesifikasikan penelitian ini, maka perlu penulis memberikan 

batasa batasan waktu penelitian ini agar objek penelitian yang ditemukan peneulis 

tidak terjadi salah kesimpulan. Batas awal pada tahun 2000 (sebelum operasi 

Suramadu) dan batas ahir 2012 (pasca operasi Suramdu). Masa masa tersebut 

                                                        
21 Robert. K.yin. 2012. Studi kasusu desain dan metode,Jakarta, rajawali pers,hal 70. 



merupakan waktu penting bagi orang Madura dimana arus transportasi menjadi 

lebih mudah ketika tahun 2009 Jembatan Suramadu resmi beropersi. 

1.6.3. Batasan Materi 

Materi dalam sebuah penelitian memerlukan batas, oleh karena itu penulis 

juga memberikan batas materi dalam penelitian ini sebgai berikut, batas penelitian 

materi ini mengenaipengaruh globalisasi ekonomi terhadap pondok pesantren 

yang memeliki identitas pondok tradisional atau kecondongan salafi di Madur. 

1.6.4. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehmik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pertama  

tehnik Interview. Tehnik ini bertujuan untuk mendapatkan data infomasi yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian pendekatan ini, bila melihat dari 

pendapat Catherine Dawson sifat interview yang digunakan peneliti adalah 

interview semi struktur diamana peneliti mengakses data dari  informan  

kemudian mengabungkan dengan hasil data informan  lain melalui pengajuan 

pertanyaan yang sama22.   

Tehnik pengumpulan data kedua Observasi, dimana peneliti mengamati 

atau terjun langsung di lapangan wilayah penelitian. Tujuanya untuk mengetahui 

proses kejadian dari objek yang diteliti hingga kondisi terbarunya.23 

1.6.5. Tehnik Penentuan informan  

                                                        
22Cathreine Dowson. 2002. Practical Research Methods. First published  Oxford : How To Books 
Ltd. Hal 28. 
23 Ibid.32 



Tehnik penentuan  informan  penulis menggunakan  model Key informant 

interview penekanan  dalam  penggunaan model ini memprioritaskan pengambilan 

informan yang mengtahui kondisi lapangan seperti professional background, 

leadership role or personal experience24.  Adapun informan yang mencakup peran 

diatas dalam penelitian ini anatara lain  : 

1.Dewan pengasuh: ada beberapa pengasuh yang memiliki kedudukan 

jabatan tertinggi dipondok pesantren Bata-bata. Jadi peneliti bisa mengambil salah 

satu atau semua dewan pengasuh sebagai informan. 

2. Dewan Ma’hadiyah. Ust. Rubai. Sebagai ketua dewan Ma’hadiyah yang 

memiki peran dalam mengurus dan memberikan kebijakan pondok pesantren. 

3. Dewan Madrasiyah. Ust. Qosyim sebagai ketua Madrasiyah yang 

memiliki peran fungsi memberikan kuasa kebijakan pendidikan formal pondok 

pesantren. 

4. Dewan Amnil Am. Ust. Nurul sebagai ktua kordinator keamanan 

pondok pesantren. 

1.6.6. Tehnik Pengelolaan data 

 Data yang digunkan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, data 

yang berupa informasi informasi dari hasil objek penelitian yang bukan 

disimbolkan dengan angka angka.  Data-data tersebut diporeh kejadian  di 

lapangan. 

                                                        
24 .Better assasment bettr Aid. 2011. Technical Brief: Direct Observation and Key Informant 
Interview Techniques for primary data collection during rapid assessments. Hal 11. 



1.6.7. Vareabel Penelitian 

Setiap penelitian ilmiah ada ketetapan kaidah yang harus dipenuhi, salah 

satunya menentukan ketepatan sasaran analisa yakni, memilih tingkat analisa. 

dalam proses memilih tingkat analisa, kita menetapkan “ unit analisa” yaitu 

perilakunya yang hendak kita deskripsikan , jelaskan  dan terangkan  ( itu disebut 

“ variabel dependen”). Sedangkan unit ekplanasinya itu dikatakan Variabel 

independen.25 Yaitu variable yang mempenagruhi unit analisa. 

Bedasarkan kaidah diatas berkaitan dengan judul penelitian ini. Maka, “ 

globalisasi Ekonomi” sebagai “ unit eksplanasi” sebagai perilaku yang berdampak 

pada unit analisa disebut Variabel independen. Sedangkan “ Pesantren” adalah 

unit analisa yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan sebagai 

“Variabel depnden”. Dalam variable penelitian ini, jika unit analisanya lebih 

randah dari pada  unit ekplanasinya itu dinamakn jenis penelitian induksionis.26 

1.6.8. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dekriptif,  bagaiman seorang 

peneliti memberikan gambaran kedaan permasalahan fenomena se-obyektif  tanpa 

adanya reduksi dari penulis untuk membuat kesimpulan atau generalisasi. 

Kemudian gambaran permasalahan fenomena tersebut penulis elaborasikan 

                                                        
25 Mohtar Mas’oed,1990, Ilmu Hubungan Internasional, LP3S, Jakarta hal.35. 
26 Ibid.hal 39. 



dengan teori teori yang relefan. Agar memperoleh hasil analisis kritis dari 

peneitian ilmiah ini, meski tiada kebenaran tunggal.27 

1.6.9. Hipotesa 

Fenomena globalisasi dalam dunia ekonomi mempengaruhi Indonesia. 

Akibatnya, Indonesia memperlakukan aturan WTO (World Trade Organization ) 

artinya Indonesia akan melakukan sejumlah kerja sama perekonomian sebagai 

konsekwensinya Indonesia menerima adanya investasi asing yang mendirikan  

industri dan infrastruktur. Madura bagian dari wilayah Indonesia yang secara tidak 

langsung harus memperlakukan aturan WTO. Akibatnya, berdirilah jembatan 

Suramadu dan Industrisasi sebagai investasi asing yang kemudian  memberikan 

pengaruh pada masyarakat Madura termasuk didalamnya kelompok masyarakat 

Pesantren. Pengaruh dari globalisasi dalam dunia ekonomi tidak hanya pada aspek 

ekonomi tetapi juga pada aspek perubahan sosial budaya pesantren. Pengaruh 

globalisasi ekonomi terhadap pesantren, terlihat dengan meningkatnya motivasi 

pesantren dalam pengembangan internal usaha profit sebagai sumber ekonomi. 

Sedangkan pengaruh sosial budaya terlihat dari pola pendidikan formal pesantren 

yang kemudian berdampak pada pola prilaku santri tradional.  

 

 

 

                                                        
27 Endang poerwanti. 1998. Demensi demensi penelitian riset ilmiah.Malang: UMM press. Hal: 27. 



1.7. Sistematika penulisan 

 Susunan penelitian ini akan disusun melalui beberapa bab dan sub bab. 

Demi mempermudah dan tersistematis penulisan penelitian ini. Dengan perincian 

sebagai berikut. 

 Bab Pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang motivasi 

untuk mengambil penelitian ini dan fenomena pemasalahan yang dijadikan 

pijakan awal untuk diteliti, dilanjutkan dengan beberapa displin ilmu penelitian 

yang melingkupi  rumusan masalah, Landasan konsep/teori , penelitian terdahulu, 

metodelogi penelitian dan diakhiri dengan hipotesa. Semua tersaji agar lebih 

memudahkan dan tutntutan kaidah ilmiah penelitian.  

 Bab kedua adalah pembahasan dinamika dunia pesantren dan tantangan 

zaman yang dihadapi pesantren. Bab ini membahas gambaran umum pesantren di 

Indonesia dari masa kemasa. 

 Bab ketiga adalah membahas fenomena globalisasi ekonomi di Madura 

dan relevansi pesantren ditinjau secara umum. Ini pemabahsan globalisasi 

ekonomi dan relevansi dunia pesantren pada umumnya terhadapa globalisasi 

ekonomi. 

 Bab keampat adalah pengaruh globalisasi ekonomi di Madura terhadap 

pondok pesantren Mambaul ulum Bata-bata. Bab ini membahasa indikasi-indikasi 

perubahan yang disebabkan adanya globalisasi ekonomi terhadap pesantren 

Mambaul ulum Bata-bata. 



 

 Bab kelima adalah bagian terakhir penelitian ini yang berisi kesimpulan 

dari pemabahsan analisa pada bab sebelumya. Dibagian ini secara ringkas dan 

padat terdapat jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.  

1.8. Alur pemikiran  
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