
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren merupakan lembaga Islam tradisional yang tertua di 

Indonesia dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang diterapkan umat Islam 

di Indonesia. Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut 

historis cultural dapat dikatakan sebagai „training center’ yang otomatis menjadi 

‘cultural center’ Islam yang diusahakan atau dilembagakan oleh masyarakat, 

setidak-tidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara defakto tidak dapat 

diabaikan oleh pemerintah
1
 

Peran pesantren di masa lalu kelihatannya paling menonjol dalam hal 

menggerakkan, memimpin dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir 

penjajah. Di masa sekarang juga amat jelas ketika pemerintah mensosialisasikan 

programnya dengan melalui pimpinan  pesantren, pada masa-masa mendatang 

agaknya peran pesantren amat besar misalnya, arus globalisasi dan industrialisasi 

telah menimbulkan depresi dan bimbanganya pemikiran serta suramnya prespektif 

masa depan maka pesantren amat dibutuhkan untuk menyeimbangakan akal dan 

hati.
2
  

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar 

secara historis yang cukup kuat sehingga menduduki posisi relatif sentral dalam 
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dunia keilmuan. Di dalam masyarakatnya pesantren sebagai sub kultur lahir dan 

berkembang seiring dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat global, 

Asketisme ( faham Kesufian) yang digunakan pesantren sebagai pilihan ideal bagi 

masyarakat yang dilanda krisis kehidupan sehingga pesantren sebagai unit budaya 

yang terpisah dari perkembangan waktu, menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat. Peranan seperti  ini yang dikatakan Abdurrahman Wahid “Sebagai 

ciri utama pesantren sebuah sub kultur.
3
  Permasalahannya, bagaimana tradisi dan 

kultur santri semacam ini berada dalam arus globalisasi dan arus perubahan 

masyarakat yang sangat cepat. Apakah tetap dipertahankan, atau diperbaharui, 

ataukah diganti dengan kultur yang lain. 

Globalisasi diakui atau tidak telah membawa nuansa budaya dan nilai yang 

mempengaruhi selera dan gaya hidup santri serta masyarakat pada umumnya. Di 

dalam hal ini masyarakat semakin terbuka termasuk dunia pesantren menerima 

berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru 

dunia. Globalisasipun sudah mulai menembus atau masuk ke dalam dunia 

pesantren. Terbukti di sebagian pesantren sudah tersedia internet, media massa, 

TV, pada waktu-waktu tertentu santri bisa mengakses dan menikmati fasilitas 

yang disediakan itu. sementara sebagian dari mereka belum mampu memilah 

membatasi dari mudharot semuanya itu. Misalnya, informasi dan budaya baru 

yang dibawa media tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang 

berlaku. Terutama masalah pornografi, gaya hidup, penampilan dan pergaulan 

bebas.  
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Arus globalisasi yang telah masuk ke dalam dunia pesantren secara tidak 

langsung akan mempengaruhi pola fikir para santri yang selami ini memegang 

teguh tradisi-tradisi kepesantrenan. Santri pada umumnya dikenal dengan 

kealimannya, patuh dan taat pada guru-guru terutama kiainya. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Nurcholish Madjid santri akan selalu memandang kiai atau 

gurunya dalam pengajian sebagai orang yang muntlak harus dihormati, malahan 

dianggap memiliki kekuatan gaib yang bisa membawa keberuntungan (berkah) 

atau celaka (malati, mendatangkan mudlarat)
4
.  

Kebiasaan yang sering dilakukan para santri dalam menghormati kiai atau 

guru-gurunya contoh minuman sisah seorang kiai atau guru menjadi rebutan para 

santri, mencium tangan bolak balik, tidak boleh jalan di depannya kiai atau guru, 

mengharap berkah dari kiai dan guru-gurunya. Hal-hal seperti itu sangat dijaga 

oleh santri.  

Kitab “ta’lim-u ‘l-Muta’allim” karangan Syeikh al-Zarnuji adalah salah 

satu dari sekian kitab yang menekan kan bagaimana hubungan santri dan kiai dan 

guru-guru. Satu gambaran yang ideal tentang ketaatan murid kepada guru dalam 

kitab “Ta’lim” itu yang banyak diikuti dan diterangkan adalah yang berbunyi: 

“salah satu cara menghormati guru adalah hendaknya jangan berjalan di 

depannya, jangan duduk di depannya, jangan memulai pembicaraan kecuali 

dengan izinnya, jangan banyak  bicara di dekatnya, jangan menanyakan sesuatu 
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ketika sedang kelelahan, dan menghormati guru adalah juga harus menghormati 

anak-anaknya
5
.  

Hal-hal yang telah di sebutkan di atas merupakan sebagian sikap dan 

perilaku santri terhadap kiai dan guru-gurunya. Pertanyaannya adalah apakah 

sikap dan perilaku seperti itu masi diterapkan oleh santri atau dikit demi sedikt 

sudah hilang dalam keseharian santri? Berangkat dari pertanyaan ini, penulis ingin 

melakukan penelitian yang nantinya membahas tentang perilaku santri. 

Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Daarussalam Cilangkap 

Cimanggis Depok. Alasan mengapa peneliti mengambil lokasih di pondok 

pesantren ini karena yang pertama peneliti adalah alumni dari pondok tersebut. 

Kedua dalam pengamatan peneliti adanya perubahan di Pondok Pesntren 

Daarussalam. Ketiga dari penampilan dan berpakaian terkadang mengikuti model 

atau gaya hidup zaman sekarang. Biasanya setiap pondok pesantren punya 

peraturan dalam berpakaian sesuai dengan cultur pondok pesantren.  

Perkembangan teknologi begitu pesan dan arus globalisasi tidak bisa  

terbendungi, mempengaruhi manusia mengikuti perkembangan zaman dengan 

aneka ragam kehidupan. Sehingga banyak terjadi pelanggaran norma-norma 

agama, dan bagaimana kehidupan santri di Pondok Pesantren Daarussalam apakah 

masi memegang tegu tradisi atau nilai-nilai kepesantrenan yang teleh ditanamkan 

atau sudah terpengaruhi oleh arus globalisasi. Oleh karena itu untuk mengetahui 

bagai mana perilaku santri di era globalisasi apakah masi memegang tegu tradisi 

kepesantrenan atau sudah berkurang bahkan hilang dari diri para santri maka 
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penulis tertarik melakukan penelitian ini. judul yang penulis angkat ke dalam 

penelitian ini adalah: CONTINUITY DAN CHANGE DALAM TRADISI   

PESANTREN: (Studi Perilaku Santri di Pondok Pesantren Daarussalam 

Cilangkap Cimanggis Depok) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka selanjutnya penulis merumuskan 

beberapa masalah yang dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Tradisi apa saja yang masih ada di Pondok Pesantren Daarussalam Cilangkap 

Cimanggis Depok? 

2. Tradisi apa saja yang telah hilang dari Pondok Pesantren Daarussalam 

Cilangkap Cimanggis Depok? 

3. Bagaimana sikap/perilaku santri putra dalam memegang tradisi yang masih 

ada di Pondok Pesantren Daarussalam Cilangkap Cimanggis Depok? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tradisi pesantren yang masih  bertahan di Pondok Pesantren 

Daarussalam Cilangkap Cimanggis Depok. 

2. Untuk mengetahui tradisi pesantren yang telah hilang dari Pondok Pesantren 

Daarussalam Cilangkap Cimanggis Depok 

3. Untuk mengetahui perilaku santri putra dalam memegang tradisi yang masi 

ada di Pondok Pesantren Daarussalam Cilangkap Cimanggis Depok. 

 

 



D. Manfaat Penelitian  

1. Kegunaan Ilmiah; yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sambungan pengetahuan awal bagi peneliti-peneliti selanjutnya 

(sumbangan pemikiran) 

2. Kegunaan praktis; yakni sebagai bahan informasi bagi para pengurus 

Pondok Pesantren Daarussalam untuk lebih memperhatiakan para santri-

santrinya. 

E. Batasan Istilah 

Sebelum penulis menguraikan dan membahas masalah ini, terlebih dahulu 

akan dikemukakan dan dijelaskan pengertian judul ini untuk menghindari 

terjadinya kekeliruan terhadap variabel-variabel atau kata-kata yang terkandung 

dalam skripsi ini. 

a. Continuity 

 Cantinuity adalah kelancaran, kontinuitas, kelestarian, keterusan.
6
 Itu 

adalah sederetan arti dari continuity. akan tetapi yang dimaksud oleh penulis 

adalah keterusan atau keberlanjutan. 

b. Change 

 Change adalah perubahan, pergantian, ganti.
7
 

c. Tradisi 

   Tradisi (Bahasa Latin: traditio, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak 

                                                           
6
 John M. Echols dan Hassan Shaily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 144 

7
 Ibid., hal. 106 



lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, 

biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama
8
 

d. Pondok Pesantren  

 Pondok pesantren adalah gabungan antara kalimat pondok dan pesantren. 

Menurut Khozin istilah pondok  mungkin berasal dari bahasa Arab yaitu 

funduk yang berarti pesanggrahan atau penginapan bagi orang yang 

bepergian. Akan tetapi di dalam ke-pesantren-an Indonesia, khususnya pulau 

Jawa, lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan padepokan, yaitu 

perumahan sederhana yang di petak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang 

merupakan asrama bagi santri
9
 

e. Perilaku 

 Perilaku menurut Soekidjo Natoatmodjo adalah suatu kegiatan atau 

aktifitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan.
10

 Jadi yang 

dimaksud perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas 

dari manusia itu sendiri yang mempunyai aktifitas sangat luas anatara lain, 

berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca 

dan sebagainya. Tapi perilaku yang di maksud di sini adalah tingkah laku dan 

perbuatan santri putra di Pondok Pesantren Daarussalam Depok 

f. Santri 

 Asal usul kata “santri”, dalam pandangan Nurcholish Madjid dapat dilihat 

dari dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa “santri” berasal 
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dari perkataan “sastri”, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang artinya melek 

huruf.
11

 Di sisi lain, Zamkhsyari Dhofier berpendapat bahwa, kata “santri” 

dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau 

seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Atau secara umum dapat 

diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu 

pengetahuan.
12

 Akan tetapi Santri yang dimaksud disini adalah orang yang 

tinggal atau bermukim dan belajar di dalam pondok pesantren.   

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam beberapa bab, yakni :  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab II dari penelitian ini memuat teori, konsep serta beberapa penelitian 

terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, análisis data, dan uji keabsahan 

data.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN   

Bab ini memuat deskripsi analisis data tentang tradisi pesantren dan 

perilaku santri.  

BAB V PENUTUP   

Di bab ini memuat kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan 

dan sekaligus memberikan saran terhadap objek yang telah diteliti serta 

pihak terkait.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 

 


