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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. 

Keberadaan seorang Kyai dalam lingkungan sebuah pesantren, adalah laksana 

jantung dalam kehidupan manusia. Begitu urgen dan esensialnya seorang kyai, 

karena dialah pengelola, pengasuh, pemimpin dan terkadang juga pemilik tunggal 

sebuah pesantren. Secara ideal,  seorang kyai diharapkan berperan sebagai figur 

moral dan pemimpin sosial, serta tokoh sentral dalam masyarakatnya, sebab di 

bahu merekalah terletak cita-cita dan eksistensi umat. Oleh karena itu ukuran 

seorang kyai tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan 

karakteristik pribadinya saja, tetapi yang penting sejauh mana masyarakat 

memberikan pengakuan kepadanya.1 

 Tetapi sejak reformasi bergulir, politik seolah menjadi keharusan yang 

tidak bisa dipisahkan. Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa popularitas 

dunia politik yang dulu dianggap tabu, sekarang mampu menggoda siapa pun 

untuk terjun dan terlibat di dalamnya. Tidak terkecuali dari para partisipasi 

muslim, seperti para ulama dan kyai. Kyai dan tokoh pesantren sering kali 

menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. 

Pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah 

(pilkada), dimana suara kyai dan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-
                                                             
1 Effendi, Bakhtiar. 1998.  Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. 

Paramadina.. Jakarta. hal. 42. 
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partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis 

nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan Islam yang menjadi 

pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh 

pesatren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi vote getter 

dalam pemilu.2 

 Namun seiring perkembangan zaman, fungsi “sebagian kyai” dalam 

sebuah masyarakat mengalami pergeseran peran. Semula kyai sebagai pribadi 

yang mencitrakan dirinya sebagai seorang ilmuwan, kini memiliki peran lain 

(berperan ganda) yaitu disamping sebagai ilmuwan agama juga politisi. Jika pada 

waktu masa lampau pemerintah dan politisi meminta nasihat kepada kyai, 

sekarang beramai ramai kyai meminta petunjuk kepada pemerintah dan politisi. 

Kecenderungan tampaknya juga terjadi pada arena politik lokal, daerah. Dalam 

kasus-kasus pemilihan kepala daerah, kyai dan tokoh pesantren banyak terlibat 

dalam upaya membangun dukungan politik bagi calon-calon tertentu. Para calon 

kepala daerah sendiri, bupati ataupun gubernur, juga tak henti berupaya 

melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan para politisi partai.  

 Terbelahnya dukungan politik kyai tak terhindarkan lagi dalam 

meloloskan calon tertentu dalam proses pilkada. Dalam hal ini kedekatan atau 

keberhasilan masing-masing calon meraih dukungan kyai atau tokoh-tokoh 

pesantren tertentu menjadi penentu afiliasi dukungan, yang mengakibatkan 

dukungan politik kyai terbelah kepada beberapa calon berbeda. Dalam beberapa 

                                                             
2 Nur Syam. Kyai, Santri, dan Politik (http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=17) diakses 30 Maret 
2012. 
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kasus hal ini bahkan diwarnai ketegangan politik antara tokoh-tokoh partai 

berbasis NU dengan mereka yang berada pada jajaran pengurus Ormas.3 

 Kyai bagi kalangan agama khususnya di Jawa masih sering 

diperdebatkan lebih-lebih jika dikaitkan dengan politik. Sebagian kalangan 

berpendapat bahwa Kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat 

terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu lebih tepat jika ia 

menghindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, 

tidak ada alasan bagi Kyai untuk meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik 

merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri. Bahkan pada pemilu 1999 

sebagian besar Kyai dari berbagai pondok pesantren yang ada di Indonesia 

(khususnya Jawa) secara terbuka mulai memasuki kancah perpolitikan dengan 

dalih demi kemaslahatan ummat. 

 Posisi seorang kyai dalam sebuah masyarakat juga bisa tidak bisa 

dilepaskan dari pribadinya sebagi manusia biasa. Sikap wara’ dan zuhud senatiasa 

menghiasi pribadinya. Sehingga Nampak dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

pribadi yang beragama. Namun, tak dapat di sangkal kadang kyai juga bertindak 

yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan agama. Namun kita juga harus 

menyadari bahwa kyai juga manusia, tak bisa lepas dari lupa, salah dan dosa. 

Seperti Hadist dari imam Bukhori Muslim, yang artinya: Manusia tidak lepas dari 

lupa dan dosa.4 

 Peran ganda yang dimainkan oleh kyai inilah, yang membuat pandangan 

seorang kyai pudar  dimata masyarakat dan santrinya. Secara logis kedekatan 

                                                             
3 Marijan, Kacung. 1992.  Quo Vadis NU.  Erlangga. Surabaya.  hal 28. 
4 Hadist Riwayat, Imam Bukhori Muslim 
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politis antara kyai dan pemerintah (pengusa) atau politisi bertujuan untuk saling 

menguntungkan.5 Namun kedekatan politisi yang terjalin ini akan lebih besar 

implikasi negatifnya bagi seorang kyai. Seperti kita ketahu bahwa pemerintah 

memiliki kekuasaan untuk memaksa siapapun termasuk kyai untuk mengikuti 

perintahnya. Politisipun memiliki hasrat yang tinggi dan cara pula merengkuh 

kehendaknya secara bebas tanpa terikat norma, termasuk memaksa kyai. 

Sedangkan kyai terbatasi oleh norma-norma agama yang dianutnya.  

 Para kyai dengan kelebihan pengetahuan agama Islam, seringkali kita 

lihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan 

rahasia alam. Hal ini sekurang-kurangnya dapat dilihat dari persepsi para santri 

dan masyarakat bahwa seorang kyai adalah pemimpin duniawi dan ukhrawi, atau 

dengan kata lain  simbol kekuasaan Tuhan di bumi. Lantaran dengan 

kemampuanya yang istimewa dalam memahami kehendak Tuhan. Bahasa lain 

yang bisa menggambarkan dari pernyataan tersebut di atas seperti dalam bahasa 

santri disebut makrifat.6 

 Hasilnya dari semua pemaparan di atas terjun atau tidaknya seorang kyai 

ke politik sepenuhnya bergantung pada manfaat dan ketahuan diri kyai 

menghadapi godaan materi dan pengaruh. Apakah keberadaan dalam peran-peran 

politik dapat menciptakan harmoni yang dinamis dan keberpihakan kepada 

kepentingan semua kalangan, ataukah justru menciptakan disharmoni yang 

keberpihakan terhadap kelompok (partai) atau bahkan  untuk kepentingan 

                                                             
5 Artikel Sosialita, 2008 http://lenterapena,wordpress.com/pilkada-dan-perselingkuhan-kyai, diakses 24 Maret 

2012 . 
6 Mauluddin, Soni. “Kyai dalam kancah politik Nasional” (http//arsip.pontianakpost.com) diakses tanggal 20 

Maret 2012. 
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pribadi.7 Dalam kata lain bahwa kekuasaan kyai cukup kuat untuk mempengaruhi 

tindakan sosial dan politik masyarakat. Hal ini karena kyai adalah pemegang 

legitimasi keagamaan. Legitimasi keagamaan ini oleh pemerintah atau para elit 

politik dapat digunakan untuk melegalkan tindakan-tindakan duniawi mereka. 

Otoritas kyai tidak selamanya langgeng. Tidak sedikit kyai yang otoritasnya 

hancur akibat berselingkuh dengan penguasa atau memang mabuk kekuasaan. 

Pada saat umat sudah tidak percaya lagi terhadap otoritas kyai, saat itu juga umat 

secara perlahan akan meninggalkannya. 

 Dari fakta diatas, keberadaan kyai terbukti bukan hanya menjadi tokoh 

panutan sosial bagi lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari, melainkan juga 

tokoh panutan politik bagi masa pengagumnya. Dengan demikian penulis tertarik 

untuk meneliti tentang persepsi santri terhadap keterlibatan kyai dalam politik di 

Pondok Pesantren Darul Ulum, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitan ini adalah bagaimana persepsi santri terhadap keterlibatan kyai dalam 

politik di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kecamatan Peterongan Kabupaten 

Jombang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui persepsi santri terhadap keterlibatan kyai dalam politik di 

Pondok Pesantren Darul Ulum, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. 

                                                             
7 Sya’roni, Irham. 2007. (http//irhamku.blogspot.com/207/05/moralitas-politik-kyai.html) diakses 22 Maret 
2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

1.  Secara Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menambah refrensi 

dalam bentuk informasi tentang pemikiran politik, khususnya mengenai 

persepsi santri terhadap keterlibatan kyai dalam politik sebagai upaya 

penigkatan dibidang pengetahuan politik. 

b. Sebagai bahan refrensi dan menambah wawasan, khususnya di jurusan 

Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang 

2.  Secara Praktis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi 

pemikiran bagi masyarakat dan jajaran elite politik mengenai kebebasan 

berpolitik sekaligus pembelajaran demokrasi. 

E. Definisi Konseptual 

Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-

hal yang khusus. Kerangka ini berguna untuk menggambarkan konsep-konsep 

yang khusus, yang berada dari variable-variabel penelitian yang akan diteliti.8 

1. Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Dalam hal ini persepsi dapat dimaknai sebagai suatu 

proses tentang petunjuk-petunjuk dan pengalaman masa lampau  yang 

releven diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang 

terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.9 

                                                             
8 Rakhmat, Jalaluddin. 1995. Metodologi penelitian Komunikasi. Remaja Kosda Karya. Bandung. hal 12 
9 Rakhmat, Jalaluddin. 1999. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya : Bandung:57 
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2. Santri adalah orang yang menyerahkan diri pada kyai untuk dididik 

menjadi muslim ataupun muslimah dan dituntut mematuhi peraturan 

pesantren dengan ikhlas, kerelaan dan kesadaran, sehingga ia dapat 

memperoleh ilmu yang barokah dan keberhasilan dalam menuntut ilmu.10 

3. Kyai pada dasarnya dalam bahasa jawa berasal dari kata “iki wae” yang 

bisa diartikan orang dipilih, menunjukkan bahwa kyai adalah special 

karena pilihan Allah. Akan tetapi, istilah kyai bisa diterpkan pula ada 

selain manusia, yaitu beberapa pusaka kraton jawa misalnya juga bisa 

disebut kyai, penting ditambahkan disini bahwa seorang kyai sering 

dianugrahi suatu kemampuan yang luar biasa ini biasanya ditentukan 

dalam diri kyai  bahkan ssebelum ia memulai kekyaianya, yaitu ketika 

masih nyantri atau disuatu pesantren dulu.11 Oleh karena itu, dapat 

dipahami jika kyai menjadi pemimpin yang kharismatik karena kyai 

diyakini sebagai pemegang kekuasaan suci. 

4. Politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang 

menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana 

melaksanakan tujuannya. Jadi, politik merupakan pembagian dan 

penjatahan nilai-nilai secara mengikat.12 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel, atau semacam petunjuk pelaksana 

penelitian dengan menggunakan suatu informasi ilmiyah yang membantu peneliti 
                                                             
10 Zamakhsyari, Dhofir. 1985. Tradisi pesantren:Studi tentang pandangan hidup kyai. LP3S. Jakarta:14 
11 Turmudi, Endang. 2003. Perselingkuhan Kyai Dan Kekuasaan. LKIS. Yogyakarta. hal 97. 
12 http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1935230-pengertian-politik/ 
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lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.13 Dengan demikian definisi 

operasional dapat dirumuskan secara sederhana dapat dipahami sebagai tahapan 

untuk melakukan tahapan untuk melakukan penetapan dari gejala indikator yang 

akan dipelajari, sehingga pada akhirnya nanti  dapat diperoleh sebuah kerangka 

yang jelas mengenai “Persepsi Santri Terhadap Keterlibatan Kyai Dalam Politik” 

adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Aspek Kognitif (Pemahaman). 

a. Pemahaman Santri terhadap Politik Kyai. 

b. Pemahaman Santri terhadap peran terhadap kyai dalam politik. 

2. Aspek Afektif (Perasaan). 

a. Sikap Santri terhadap politik kyai. 

b. Hubungan Santri dengan kyai yang terjun dalam poitik. 

3. Aspek Motivasi (Perilaku). 

a. Perilaku kyai dalam politik. 

b. Dasar kyai dalam berpolitik. 

G. Metodologi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengeksplorasi dan 

mengklarifikasi mengenai sesuatu fenomena sosial, dengan jalan 

mendiskripsikan sejumlah variabel berkenaan dengan masalah yang 

diteliti.14 

                                                             
13 Hamidi. 2002.  Metode Penelitian dan Teori Komunikasi. UMM Press. Malang. hal. 142. 
14 Walgito, Bimo. 1994. Psikologi Suatu Pengantar. Andi Offset. Jakarta. hal 53. 
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2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung 

diperoleh di lapangan, baik yang diamati oleh penyusun maupun dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyusun kepada 

narasumber. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara 

berdasarkan panduan melalui daftar pertanyaan yang dilakukan 

penyusun terhadap narasumber dalam hal ini beberapa santri di Pondok 

Pesantren Darul ulum Rejoso-Peterongan-Jombang. 

b. Data Sekunder 

Dalam penelitian sering kali disebut bahwa sumber data diluar 

kata-kata dan tindakan adalah sumber data sekunder, walaupun begitu 

sumber data ini mempunyai peranan yang sangat penting didalam 

suatu penelitin. Sumber data sekunder atau tambahan ini terdiri dari 

sumber tertulis dan foto. 

3. Subyek Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.15 

Karena sebagai subyek yang mampu memberikan informasi yang seluas-

luasnya, maka dalam penelitian sangat berhati-hati dalam menentukan 

informan, agar didapatkan informasi yang lengkap. Untuk mendukung 

informasi ditetapkan narasumber terkait dengan persepsi santri terhadap 

                                                             
15  Moleong, Lexy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakaria. Bandung. hal. 90. 
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keterlibatan kyai dalam politik, maka ditentukan informan santri laki-laki 

yang menetap di pondok pesantren Darul Ulum yang sedang manjalankan 

studi starta 1 (S1) dengan alasan dinilai mengetahui dan dapat memberikan 

pandangan secara obyektif. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan 

memahami setting untuk memahami tentang permasalahan yang akan 

diteliti. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari subyek 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Menurut Gulo, 

(2002) pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.16 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah 

teknik wawancara. Dalam penelitian ini sengaja menggunakan teknik 

wawancara mendalam dan terstruktur dengan mengunakan pedoman 

wawancara yang merupakan suatu cara pengumpulan data secara 

langsung dengan informan, dengan maksud mendapat gambaran 

lengkap tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan 

informan yang dianggap memahami masalah yang diteliti, yaitu Santri 

Pondok Pesantren Darul ulum. 

                                                             
16 Gulo, W. 2002.  Metode Penelitian. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. hal 115. 
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Teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak. Pencatatan data wawancara merupakan 

suatu aspek utama yang amat penting dalam wawancara, karena jika 

tidak dilakukan dengan semestinya, maka sebagian dari data yang telah 

dikumpulkan akan hilang, dan usaha wawancara akan sisa-sia.17 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen resmi 

dalam menjajaki sumber tertulis. Sehingga memperkaya data 

disamping itu metode dokumentasi akan membantu dalam 

penganalisaan. Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu setiap 

tulisan atau masalah penelitian, yaitu dipersiapkan secara khusus untuk 

tujuan tertentu.18 

Dokumen yang akan dikumpulkan adalah menegani profil 

Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Rejoso Kecamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang dan pemberitaan mengenai permasalahan 

keterlibatan kyai dalam politik, baik dari artikel, internet serta foto-foto 

terkait. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum 

Desa Rejoso Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang karena dilakukan 

dengan pendekatan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

                                                             
17 Moleong, Lexy. Op.cit. hal. 15 
18 Sonhadji, Ahmad. 1994. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data dalam Penelitian Kualitatif (Dalam Buku 

Penelitian Kualiatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan).  Kalimasahanda Press.  Malang. hal. 74  
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Cara yang dilakukan dengan mendiskripsikan persepsi santri terhadap 

keterlibatan kyai dalam politik.  

6. Analisis Data 

Dalam rangka mancapai hasil penelitian, data yang akan 

dikumpulkan perlu dianalisis. Analisis data merupakan tahap yang sangat 

menentukan dalam keseluruhan proses penelitian. Analisa data 

menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan mendiskripsikan situasi 

dan konsepsi yang merupakan bagian dari penelitian. Dengan melakukan 

analisa data dapat memberikan makna yang berguna dalam memecahkan 

permasalahan.19 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah  

kualitatif dari penelitian ini maka data akan di analisis dengan 

penggambaran keadaan obyek berdasarkan data yang obyektif, sehingga 

data-data yang ada dapat disimpulkan setelah dianalisa terlebih dahulu. 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi empat 

komponen, diantaranya:  

1) Pengumpulan data,  

2) Reduksi data,  

3) Penyajian data,  

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Seperti pada konsep analisa data kualitatif tersebut dapat terlihat 

pada diagram berikut ini: 

                                                             
19 Moleong, Lexy. Op.cit. hal. 22 
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Gambar 1.1 
Komponen analisa data model interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisa data Kualitatif dalam Wahyuni. 
2006. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan di Kota 
samarinda. Skripsi 
 
Keterangan :  

a). Pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan 

dalam suatu penelitian.  

b). Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.  

c). Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga 

memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu 

untuk memahami peristiwa yang terjadi.  

d). Kesimpulan-kesimpulan atau verifikasi adalah sebagai langkah terakhir yang 

meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disajikan 

dengan cara logis dan metodologi konfigurasi yang memungkinkan untuk 

diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris.  
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