
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah kyai sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. 

Bahkan, mungkin tidak ada satu pun warga masyarakat Indonesia yang tidak 

pernah mendengar istilah yang satu ini. Akan tetapi dalam konteks kajian 

akademik, istilah ini mulai dipopulerkan oleh Clifford Geertz dalam diskursus 

akademis sejak tahun 1960-an. Dia seorang yang berkebangsaan Amerika dan ahli 

di bidang antropologi. Geertz menyinggung istilah tersebut dalam bukunya yang 

berjudul The Relegion of Java. Penggunaan istilah kyai oleh Geerts untuk 

menyebutkan seorang yang menjadi guru di pesantren dan dia adalah orang tua 

yang dihormati atau guru agama yang mandiri dan berwibawa.1 Ia adalah orang 

yang juga mempopulerkan istilah Abangan, Santri, dan Priyayi, di dalam hasil 

penelitiannya tentang sosio-kultur keberagamaan masyarakat Jawa yang terbagi 

menjadi tiga golongan tersebut. 

Istilah kyai bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dipahami sebagai 

julukan yang dilekatkan pada seseorang yang dianggap memiliki pemahaman 

keagamaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan warga masyarakat pada 

umumnya. Kyai adalah seseorang yang dianggap sebagai sosok paling mengerti 

soal urusan agama. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Nurcholish 

Madjid bahwa kyai dalam pandangan masyarakat secara umum dianggap sebagai 

                                                           
1 Zaini Muchtarom. 2002. Islam Di Jawa, Dalam Perspektif Santri & Abangan. Jakarta: Salemba 

Diniyah. Hlm. 13 
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orang yang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu keagamaan bila 

dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.2 Sementara menurut pendapat 

M. Kholil Bisri, seseorang yang berhak mendapatkan julukan kyai adalah 

seseorang yang oleh masyarakan dianggap sebagai orang yang alim.3 

Istilah kyai kalau mau diidentifikasi dari mana istilah itu diambil, tentu 

akan sangat susah untuk menemukan jawabannya. Tetapi yang jelas gelar kyai 

dilekatkan kepada seseorang yang memiliki kedudukan terhormat dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun dalam bahasa Jawa istilah kyai 

memiliki pengetian yang sangat luas. Dalam bahasa Jawa, istilah kyai tidak hanya 

dilekatkan pada diri seseorang, akan tetapi juga marupakan gelar kehormatan bagi 

benda-banda yang dianggap keramat (memiliki sifat-sifat istimewa) yang itu tidak 

dimiliki oleh benda-benda pada umumnya, sehingga benda tersebut dihormati. 

Contohnya, keris akan mendapatkan predikat kyai kalau sang empu sanggup 

memasukkan kesaktian pada keris tersebut. 

Ada beberapa pengertian istilah kyai di beberapa daerah di Indonesia. Di 

pulau Jawa yang didominasi oleh tiga suku besar, yaitu suku Jawa, suku Sunda, 

dan suku Madura, dalam konteks kekinian, istilah kyai lebih populer digunakan 

untuk panggilan seseorang yang dianggap alim, ahli agama, dan disegani. Di 

Kalimantan Selatan, dulu istilah kyai merupakan sebuah gelar atau pangkat 

tertinggi yang diberikan kepada Ambtenaar Bumi putra. Pangkat ini kalau di 

Sumatera sama atau setara dengan pangkat Demang. Makanya ada penggunaan 

istilah kyai kelas I, kyai kelas II, dan ada yang disebut dengan asisten kyai, yang 

                                                           
2 Nurcholis Madjid. 2002. Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina. Hlm. 96 
3 M. Cholil Bisri. 2000. Ketika Nurani Bicara. Bandung: Remaja Rosda. Hlm. 85 
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kalau di Sumatera dikenal dengan istilah asisten Demang. Sedangkan di Sumatera 

Barat, terutama daerah-daerah yang didiami atau ditempati orang-orang China, 

dulu julukan kyai digunakan untuk pangilan orang-orang China yang usianya 

telah tua dan dihormati, seperti contoh kyai Makh Thong dan lain sebagainya. 

Entah apakah istilah tersebut di daerah Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat 

masih tetap digunakan atau tidak sampai sekarang, atau barangkali sudah 

mengalami pergeseran, di situ dibutuhkan kajian khusus untuk mendalami itu.  

Makna kyai kalau mengacu pada penjelasan di atas memang cukup 

beragam, akan tetapi hari ini yang paling populer di kalangan masyarakat kita 

(tidak hanya di Jawa), gelar kyai dipahami sebagaimana yang dipahami oleh 

masyarakat Jawa pada umumnya. Hal ini dapat kita sikapi dengan wajar 

mengingat sejauh ini pulau Jawa adalah pulau yang dengan jumlah populasi 

terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah populasi kurang lebih mencapai 60% dari 

jumlah total populasi di Indonesia dan mayoritas beragama Islam, tentu pengaruh 

sosio-kulturnya akan jauh lebih kuat dibandingkan masyarakat-masyarakat daerah 

lainnya. Atau kalau tidak, bisa jadi karena istilah kyai di daerah-daerah lain sudah 

jarang atau tidak lagi digunakan dalam bahasa keseharian mereka, sehingga istilah 

kyai dalam versi orang Kalimantan selatan dan orang Sumatera Barat dulu secara 

otomatis menjadi tidak populer atau kalah populer di kalangan masyarakat 

Indonesia. 
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Masyarakat Indonesia pada umumnya, seringkali menyebut seorang kyai 

juga dengan sebutan Ulama’.4 Mereka beranggapan bahwa kyai itu adalah 

seorang ulama. Kata ulama itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu 

bentuk jamak dari kata alim. Sedangkan seseorang baru bisa mendapatkan 

predikat alim apabila seseorang tersebut punya kelebihan berupa ilmu dan 

kecerdasan, terutama di bidang keagamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ulama adalah orang-orang pandai dalam pengetahuan agama Islam.5 

Ulama mempunyai integritas yang tinggi dan mulia, serta berakhlakul karimah. Ia 

adalah figur yang kepribadiannya memiliki pengaruh besar di tengah-tengah 

masyarakat. Sehingga berangkat atas dasar itulah Basri mendefinisikan kyai 

sebagai seseorang yang oleh masayarakat dianggap alim. 

Menurut Horikoshi, salah satu orang yang berkebangsaan Jepang, 

memberikan pengertian yang berbeda antara istilah kyai dan ulama. Ada 

perbedaan yang cukup mendasar dari kedua istilah tersebut dilihat dari fungsi 

formal yang diperankannya. Fungsi ulama lebih mengarah kepada hal-hal yang 

bersifat administratif, sedangkan kyai lebih cenderung kepada hal-hal yang 

bersifat sosial-kultural. Atas dasar argumentasi ini, Horikoshi memberikan 

pemahaman kepada kita mengapa perkumpulan formal komunitas orang-orang 

yang dianggap memiliki ilmu agama Islam di Indonesia menggunakan istilah 

Ulama, yaitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan Majelis Kyai Indonesia. 

                                                           
4 HN Taufiq. 2009. Kepemimpianan Kyai, Studi Pengembangan Kelembagaan di Pondok Modern 

Gontor. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm. 7 
5 Dikutip dari, http://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-

sesungguhnya.html?m=1 Diakses, 24.12.2016 

http://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html?m=1
http://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html?m=1
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Terlepas apakah kyai itu ulama atau kyai itu berbeda dengan ulama, tetapi 

yang jelas dalam aspek sosio-kultural, peranan kyai memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan studi 

terdahulu, kyai selalu memerankan diri sebagai sosok yang memiliki kekuatan 

penggerak perubahan masyarakat. Hal ini juga dijustifikasi oleh Horikoshi dalam 

bukunya yang berjudul “Kyai dan Perubahan Sosial”. Dalam buku tersebut telah 

dijelaskan bahwa kekuatan kyai sebagai sumber perubahan sosial bukan saja pada 

masyarakat pesantren, tetapi juga pada masyarakat sekitarnya. Ini pun juga diakui 

oleh Geertz, walaupun dia lebih memposisikan kyai sebagai makelar budaya 

(cultural brokers), karena menurutnya, pengaruh kyai terletak pada implementasi 

fungsi makelarnya.6 

Besarnya pengaruh kyai dalam kahidupan masyarakat tidak hanya terjadi 

di Indonesia pada umumnya, dan Jawa pada khususnya. Akan tetapi hal demikian 

juga terjadi di dalam kehidupan masyarakat Madura. Bahkan dapat dikatakan 

pengaruh kyai di Madura jauh lebih besar dibandingkan di daerah Jawa. Karena 

dalam kehidupan masyarakat Madura, kyai menempati posisi yang sangat 

strategis, tidak hanya pada aspek keagaamaan saja, melainkan hampir seluruh 

aspek kehidupan. Atas pengaruhnya tersebut, seorang kyai di Madura 

mendapatkan status dan kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan elemen-

elemen masyarakat lainnya. 

Secara definitif memang tidak terlalu ada perbedaan yang cukup signifikan 

antara masyarakat Jawa dengan Masyarakat Madura di dalam memberikan 

                                                           
6 Hiroko Horikoshi. 1987. Kyai dan Perubahan Sosial. Jakatra: Perhimpunan Pengembangan 

Pesantren dan Masyarakat (P3M). Hlm. 237 
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definisi kyai. Namun paling tidak ada beberapa hal yang perlu dipahami di sini 

untuk membedakan kadua karakteristik masyarakat di dalam memandang sosok 

kyai. Pertama, faktor genetik (keturunan), yaitu sebuah pandangan yang 

menganggap bahwa seseorang akan menjadi seorang kyai karena ia telah 

dilahirkan dengan bakat-bakat kyai. Bagi masyarakat Madura, kalau sudah 

anaknya kyai pasti dia nanti juga akan menjadi kyai kalau usianya sudah dewasa. 

Artinya dalam pandangan masyarakat Madura, kyai bukan hanya sebuah gelar 

yang diberikan masyarakat kepada seseorang, akan tetapi gelar tersebut memang 

sudah digariskan oleh Tuhan kepada seseorang sejak bawaan lahir. Atau bisa juga 

gelar tersebut diperoleh seseorang jika berhasil menghubungkan dirinya dengan 

genetik seorang kyai dengan cara menikahi anaknya kyai. Kedua, faktor Sosial, 

yaitu sebuah pandangan yang menganggap bahwa gelar kyai adalah sebuah gelar 

sosial yang diberikan oleh masyarakan kepada seseorang yang punya keahlian di 

bidang ilmu keagamaan. Akan tetapi pada perkembangannya, faktor yang pertama 

lebih mendominasi daripada faktor yang kedua. 

Besarnya pengaruh kyai dalam kehidupn masyarakat Madura karena tidak 

terlepas dari adanya filosofi yang selalu dijadikan pegangan oleh masyarakat 

Madura di dalam memandang kedudukan hirarki seseorang. Filosofi tersebut 

dikenal dengan istilah“Buppa’-Babu’, Guruh, Ratoh”. Ketiga istilah tersebut 

merupakan istilah yang biasa digunakan sebagai cara pandang masyarakat Madura 

di dalam memberikan penghormatan terhadap orang lain. Buppa’-Babu’ (Ayah-

Ibu) merupakan elemen utama dalam lingkungan rumah tangga yang harus 

dihormati sebagai orang yang telah melahirkan dan mengasuh hingga dewasa. 
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Sementara Guruh (lebih terfokus pada sosok kyai) adalah elemen utama dalam 

lungkup masyarakat yang harus dihormati, yang setelah itu baru Ratoh 

(pemerintah).7 

Filosofi di atas dapat dipahami bahwa di dalam stratifikasi sosial 

masyarakat Madura posisi tertinggi adalah kyai. Pengaruh kyai di dalam 

kehidupan masyarakat Madura jauh lebih tinggi dibandingkan pengaruh institusi-

institusi kepemimpinan lainnya. Kyai merupakan elit masyarakat yang memiliki 

kedudukan terhormat dan sangat berpengaruh dalam perkembangan masyarakat 

Madura. Kyai memiliki peran strategis berkat ketokohannya sebagai figur yang 

dianggap memiliki kapasitas lebih di bidang ilmu pengetahuan, terutama 

mengenai ajaran agama. Lebih-lebih dengan adanya pemahaman masyarakat yang 

menganggap bahwa secara teologis kyai dipandang sebagai sosok penerus risalah 

Nabi (waratsatu al-anbiya). Atas dasar pemahaman inilah pada akhirnya kyai 

tidak hanya menjadi sumber legitimasi dari berbagai ajaran keagamaan, akan 

tetapi juga hampir segala aspek kehidupan masyarakat Madura. 

Kyai oleh masyarakat Madura dijadikan tempat mengadu dalam berbagai 

urusan umat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, tidak jarang masyarakat meminta 

doa kepada kyai agar barang dagangannya dibuat laris. Ketika mereka mau 

merantau ke daerah lain, biasanya juga meminta doa kepada kyai agar nanti 

diberikan keselamatan dan kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Dalam bidang 

kesehatan, biasanya masyarakat juga meminta obat atau ramuan serta doa untuk 

kesembuhannya. Bahkan hampir segala aspek kehidupan masyarakat tidak dapat 

                                                           
7 Mohammad Kosim. 2007. Kyai dan Blater; Elit Lokal dalam Masyarakat Madura. Karsa, Jurnal 

STAIN Pamekasan. Hlm. 162 
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dipisahkan dengan peran kyai. Mulai dari jodoh, bercocok tanam, membangun 

rumah, karier, politik, konflik sosial, dan sejumlah persoalan yang lainnya. 

Apalagi dalam bidang keagamaan seperti acara nikahan, upacara pemakaman 

orang mati, tahlilan, sholawatan, dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap 

kurang afdol (utama) rasanya jika berbagai urusan seperti di atas tidak 

dikonsultasikan kepada kyai dan belum mendapatkan restu darinya.  

Kyai yang posisinya menjadi pusat tumpuan masyarakat, biasanya selalu 

melayani kebutuhan umat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Hal ini 

memberikan konsekwensi kepada masyarakat untuk mematuhi, tunduk, dan siap 

mengabdi kepada kyai. Pola hubungan antara kyai dan masyarakat sebagaimana 

yang digambarkan di atas, dikenal dengan pola hubungan paternalisme, yaitu 

suatu bentuk hubungan yang didasarkan pada hubungan pemimpin dan yang 

dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak. 

Kepatuhan dan ketundukan masyarakat Madura kepada kyai kadangkala 

melapaui batas kewajaran, sehingga bukan hanya tidak berani melawan dan 

mengoreksi kyai, akan tetapi seringkali masyarakat menganggap bahwa setiap 

ucapan dan perbuatan kyai merupakan suatu kebenaran. Melawan kyai bisa 

berakibat kualat (mendapatkan bencana), dan kemarahan kyai dianggap sesuatu 

yang dapat membahayakan pada dirinya. Contoh kecil, ketika masyarakat 

mengundang kyai dan dia tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas dalam acara 

yang dilaksanakan seorang warga, maka itu dipandang sebagai hukuman bagi si 

pengundang dan dia akan selalu merasa bersalah. Sebaliknya, kehadiran kyai ke 
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rumah warga dipandang akan membawa berkah atau keberuntungan bagi yang 

punya rumah tersebut, lebih-lebih jika mereka hadir tanpa diundang. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun umusan masalah dalam penelitian Peran Sentral Kyai Bagi 

Masyarakat Madura ini antara lain sebagai berikut: 

1) Bagaimana peran sentral kyai dalam kehidupan masyarakat Madura? 

2) Apa implikasi dari peran sentral kyai bagi masyarakat Madura? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap secara objektif terkait peran 

sentral kyai bagi masyarakat Madura. Penelitian ini dilakukan untuk dapat 

menggali secara mendasar dan mendalam terhadap bahan yang akan dikaji untuk 

memperoleh hasil yang ingin dicapai. Maka dari itu, peneliti memiliki target 

untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang akan diteliti di atas. Adapun 

target yang akan peneliti kaji di lapangan ialah untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana peran sentral kyai bagi masyarakat Madura, serta apa saja 

implikasinya. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan dan manfaat secara akademis 

maupun praktis: 
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1. Secara teoritis  

a) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagiteori otoritas kharismatik dan 

tindakan tradisional. 

b) Sebagai suatu wacana dan referensi bagi kaum akademisi khususnya 

mahasiswa jurusan Sosiologi. 

c) Sebagai peningkatan ilmu pengetahuan tentang peran sentral kyai dalam 

kehidupan masyarakat Madura. 

2. Secara Praktis 

a) Masyarakat 

Dapat memberikan suatu bentuk deskriptif kepada masyarakat Madura 

terkait adanya peran sentral kyai dalam kehidupannya, sehingga hasil 

penelitian ini menjadi sebuah referensi bagi mereka di dalam menjalankan 

praktek kehidupan kesehariannya. 

b) Kyai 

Hasil penelitiian ini dapat memberikan masukan konstruktif kepada para 

kyai untuk membawa masyarakat Madura ke arah yang lebih maju. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan suatu metodologi yang harus dilakukan 

oleh seorang peneliti untuk mengurai beberapa istilah atau konsep yang berkaitan 

dengan judul penelitian yang dilakukan. Hal ini penting dilakukan seorang 

peneliti dalam rangka memperjelas penguraian tentang objek yang akan diteliti. 

Artinya, perlu ada penjabaran atau penjelasan mengenai beberapa pengertian atau 

istilah yang digunakan dalam pokok pembahasan dari penelitian tersebut. Ini 
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dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman atau menyeragamkan pemahaman 

terhadap masing-masing konsep yang terkandung dalam pengertian atau istilah 

tersebut, serta dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini sehingga 

mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang 

hendak diukur, diteliti, dan digali datanya.8 

1. Peran Sentral 

Dalam sudut pandang sosiologi, istilah peran seringkali dipahami sebagai 

aktifitas yang sebagian besar diperankan oleh ketegori-kategori yang sudah 

ditetapkan secara sosial, yang sering biasa kitasebut sebagai status sosial. 

Beberapa ahli mendefinisikan peran lebih menekankan pada aspek dinamis dari 

kedudukan atau status seseorang dalam kehidupan masyarakat. Inilah beberapa 

definisi peran (role) menurut para ahli; 

a) Soerjono Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

berarti dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan 

peranan adalah untuk ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-

pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.9 

b) Robert K. Merton, mendifinisikan peranan sebagai pola tingkah laku yang 

diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah 

peran disebut sebagai perangkat peran (role set). Dengan demikian perangkat 

                                                           
8 Hamidi. 2010. Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang: UMM Press. Hlm. 141 
9 Soerjono Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 112-123 
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peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang 

dimilki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.10 

c) Marilyn M Friedman, adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada 

seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal 

maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan 

harapan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam 

suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri 

atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.11 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa peran (role) merupakan suatu 

pola tingkah laku yang diharapakan oleh masyarakat terhadap seseorang sesuai 

dengan status sosialnya. Peran dan status merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Peran tidak akan pernah ada pada diri seorang individu kalau 

orang tersebut tidak memiliki status yang melekat pada dirinya. 

Kata sentral berasal dari bahasa inggris, yaitu “centre” yang artinya “pusat 

atau tengah”. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti di 

tengah-tengah sekali, dianggap sebagai pusat, tokoh yang merupakan inti dari 

suatu kegiatan (gerakan dan sebagainya). Jadi peran sentral di sini dapat kita 

definisikan sebagai serangkaian perilaku yang sangat penting, atau utama, atau 

inti yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan status sosial yang melekat 

pada dirinya baik yang didapat secara formal maupun informal. Peran yang 

ditempati oleh individu disebut aktor, kalau peran utama, atau peran inti, atau 

                                                           
10 Bernard Raho, SVD. 2017. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hlm 67 
11 Marilyn M Friedman. 1998. Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktek. Jakarta: EGC. Hlm. 

286 
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peran penting yang ditempati seseorang, maka individu tersebut disebut aktor 

utama, atau aktor inti, atau aktor penting. Jadi istilah ini merujuk pada suatu 

individu yang memiliki pengaruh sangat besar atau peranan penting dalam 

kehidupan suatu masyarakat. Dan sudah menjadi fenomena sosial bahwa dalam 

kehidupan suatu masyarakat selalu kita jumpai adanya satu atau sekelompok 

individu yang memiliki pengaruh besar di dalam menentukan arah kehidupan dan 

perubahan masyarakat. Satu atau sekelompok individu ini yang sering 

dipopulerkan dengan istilah elit.  

2. Kyai 

Sebagaimana yang telah disinggung dalam latar belakang masalah di atas 

bahwakata kyai oleh masyarakat pada umumnya diartikan sebagai sebuah gelar 

yang dilekatkan pada seseorang yang dianggap memiliki pemahaman keagamaan 

yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya. Artinya 

seseorang yang memperoleh status kyai tidak mungkin tidak paham tentang ilmu 

agama (Islam), karena julukan tersebut oleh masyarakat hanya dilekatkan pada 

seseorang yang dianggap paham ilmu keagamaan, walaupun definisi secara 

genealogis tidak sepenuhnya membenarkan itu. 

Adapun pengertian kyai menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut: 

a) Clifford Geertz, kyai adalah seorang yang menjadi guru di pesantren dan dia 

adalah orang tua yang dihormati atau guru agama yang mandiri dan 

berwibawa. 
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b) Nurcholish Madjid, kyai adalah seseorang yang dalam pandangan masyarakat 

secara umum dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam 

bidang ilmu keagamaan bila dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. 

c) Zamakhsyari Dhofier, kyai adalah gelar budaya yang diberikan oleh 

masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi 

pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. 

Selain gelar kyai, ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam 

pengetahuan keislamanya).12 

3. Masyarakat 

Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup 

bersama-sama dalam suatu wilayah dan mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu 

yang inigin dicapai. Secara etimologi, istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, 

yaitu “syaraka” yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Adapun definisi 

masyarakat menurut para ahli, ialah sebagai berikut: 

a) Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah 

hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri 

mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan 

batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 

b) Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan 

menghasilkan kebudayaan.13 

                                                           
12 Zamakhsyari Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: 

LP3ES. Hlm. 55 
13 Soerjono Soekanto. Op Cit. Hlm. 22 
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c) Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya 

ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. 

Definisi beberapa konsep di atas dapat kita pahami bahwa kata “peran” 

merujuk pada serangkai perilaku yang melekat pada diri seseorang karena 

statusnya. Kata “sentral” merujuk pada arti peran/tokoh inti atau penting. 

Sementara “kyai” merujuk pada status seseorang yang dianggap paham tentang 

agama atau alim. Sedangkan masyarakat adalah kumpuan individu-individu yang 

hidup bersama di suatu wilayah. Jadi “peran sentral kyai bagi masyarakat 

Madura” yang dimaksud peneliti di sini adalah serangkaian perilaku yang sangat 

penting yang dimiliki oleh seseorang karena status sosialnya sebagai kyai (orang 

yang dianggap ahli dalam ilmu agama) dalam kehidupan masyarakat, yaitu 

masyarakat Madura. 

F. Metode Penelitian 

Metode yang dimaksud di sini adalah prosedur untuk mengetahui sesuatu 

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dalam hal ini metode penelitian 

ialah suatu pengkajian tentang peraturan-peraturan suatu metode dalam penelitian. 

1) Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti sengaja 

memilih pendekatan kualitatif. Menurut Bogdandan Taylor dalam bukunya 

Maleong yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, pendekatan kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut 

Denzim dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 
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latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan metode ini, peneliti 

menyajikan sutu gambar atau peristiwa yang terperinci tentang satu situasi 

khusus, setting sosial, atau hubungan.14 

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian 

tentang kehidupan masyarakat, baik yang berhubungan dengan sejarah, tingkah 

laku, maupun aktifitas-aktifitas sosial lainnya. Salah satu alasan menggunakan 

pendekatan ini karena bagi peneliti, metode ini dapat digunakan untuk 

menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena masyarakata 

yang diteliti, yang kadangkala hal itu merupakan sesuatu yang sulit untuk 

dipahami secara komprehenship. 

2) Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian 

deskriptif adalah satu jenis penelitian dengan maksud berusaha untuk memberikan 

gambaran keadaan objek atau permasalahan tanpa ada maksud membuat 

kesimpulan atau generalisasi. Jenis penelitian juga tidak hanya berambisi 

mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi lebih menitiktekankan pada 

upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dibalik fenomena yang 

peneliti teliti. Gambaran tersebut dielaborasi dengan teori-teori yang memadai 

agar diperoleh anilisi kritis yang seilmiah mungkin tanpa bermaksud mengklaim 

sebagai kebenaran tunggal. 

                                                           
14 Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 27 
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Mayer dan Grenwood membedakan dua jenis deskriptif, yakni deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif ialah identifikasi sifat-

sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau 

peristiwa. Dalam kerangka ini, peneliti berupaya menggali data dari yang ada di 

lapangan maupun dari informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini. Jadi 

penelitian deskriptif kualitatif jenis penelitian yang lebih mengarah pada 

pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa 

yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya.15 Selain itu, 

metode deskriptif kualitatif dirasa cocok untuk diterapkan dalam penelitian 

lapangan dengan alasan bahwa peneliti bisa berinteraksi lansung dengan subjek 

penelitian serta dapat mengamati langsung pergerakan objek yang akan diteliti, 

yakni tentang peran sentral kyai bagi masyarakat Madura, beserta beberapa 

implikasinya. 

3) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap masalah atau peristiwa yang sedang diteliti. 

Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi, gambaran, data-data baik primer 

maupun sekunder. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dimaksud di sini 

adalah Desa Jaba’an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi 

penelitian memang sengaja peneliti ambil desa Jaba’an, karena selain desa 

tersebut ada pesantrennya yang juga diasuh atau dipimpin oleh seorang kyai, 

warga desanya juga merupakan representasi dari karakteristik masyarakat Madura. 

                                                           
15 H.B. Sutopo. 2002. Merode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. Hlm. 110-12 
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Hal ini sangat masuk akal mengingat jumlah desa di Madura masih jauh lebih 

banyak dibandingkan daerah perkotaan. Dari kabupaten yang ada di Madura, 

hanya empat kecamatan yang secara administratif masuk kategori kota. Dari 

lokasi penelitian ini, diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan 

informasi, gambaran, dan data-data yang valid mengenai persoalan yang akan 

diteliti. 

4) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian perupakan subjek yang telah mengetahui dan mengerti 

tentang situasi dan kondisi beserta persoalan yang diteliti oleh peneliti. Sehingga 

subjek tersebut dapat memberikan informasi atau data-data yang valid kepada 

peneliti. Karena penelitian ini dilakukan di desa Jaba’an, maka secara otomatis 

yang menjadi objek penelitian ini adalah kyai yang ada di desa tersebut beserta 

masyarakat setempat, baik tokoh masyarakatnya maupun aparatur desanya. 

Adapun teknik penentuan subjek dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau tujuan tertentu.16 Pertimbangan atau tujuan tertentu misalnya 

orang yang dijadikan subjek penelitian dianggap paling tahu dan menguasai 

tentang apa yang akan diungkapkan dalam penelitian.17 Subjek yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a) Kyai (1 orang) 

b) Tokoh masyarakat (2 orang) 

                                                           
16 Moh. Nazir. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 63 
17 Hadari Nawawi. 1987. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. Hlm. 45 
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c) Masyarakat desaJaba’an(4 orang) 

d) Kepala desa Jaba’an (1 orang) 

5) Sumber Data 

Sebagaimana pengklasifikasian yang dilakukan oleh Suharsimi, sumber 

data dapat diklasifikasikam menjadi 3 tingkatan huruf, yaitu: 

a) P = Person, sumber data berupa orang, yaitu sumber data yang bisa 

memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban 

tertulis melalui angket. Orang yang memberikan informasi atau data biasanya 

disebut dengan informan. Pada poin ini peneliti mewawancarai masyarakat 

yang warga desa Jaba’an, kecamatan Manding, kabupaten Sumenep, beserta 

kyai-kyai yang ada di desa tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi 

dan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh 

peneliti. 

b) P = Place, sumber data berupa tempat. Tempat merupakan salah satu sumber 

data yang dapat digali oleh peneliti untuk memahami peristiwa atau kejadian 

yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggali informasi atau data-data 

ditempat lokasi penelitian, yaitu di desa Jaba’an, kecamatan Manding, 

kabupaten Sumenep.  

c) P = Paper, sumber data berupa symbol, yaitu sumber data yang menyajikan 

tanda-tanda berupa huruf, angka gambar, atau simbol-simbol lain. Dalam poin 

yang ketiga ini, peneliti peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 
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Selain di atas, sumber penelitian juga dapat dibagi menjadi dua jenis data, 

yakni: 

a) Data Primer (data yang diperoleh dari sumber utama), dalam hal ini ialah data 

yang akan dicari oleh peneliti dari informan khususnya informan yang 

memahami tentang peran sentral kyai dalam kehidupan masyarakat Madura. 

Dari sumber data primer ini akan membantu peneliti untuk memperoleh data 

yang valid dan lengkap terhadap apa yang peneliti teliti.  

b) Data Sekunder (data pelengkap yang diperoleh dari sumber kedua), data 

sekunder dapat berupa buku-buku, catatan tentang kasus dilapangan, 

dokumentasi, rekaman, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, selain peneliti akan 

mencari data dari sumber pertama juga akan mencari dari sumber kedua dari 

buku-buku, majalah, jurnal atau penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang 

pola hubungan industri pariwisata terhadap masyarakat. 

6) Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk 

memperoleh data yang dperlukan, yang ada hubungannya antara metode 

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Untuk 

mengmpulkan data, diperlukan instrumen atau alat. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang akan diuraikan sebagai berikut: 
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a) Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data dengan observasi 

lansung atau pengamatan lansung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut.18 Dengan metode observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas 

tentang kehidupan sosial atau peristiwa yang sukar diperoleh dengan metode 

lain. Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimilki oleh 

peneliti tentang masalah yang diteliti. Observasi dilakukan untuk menjajakinya. 

Jadi, ia berfungsi sebagai eksplorasi.19 

Metode pengumpulan data dengan observasi ini memiliki beberapa 

keuntungan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Dengan pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-

hal, perilaku, peristiwa, dan sebagainya sewaktu kejadian tersebut berlaku 

atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. 

2) Melalui pengamatan langsung dapat diperoleh data dari subjek baik yang 

tidak dapat berkomunikasi secara verbal maupun yang tidak mau 

berkomunikasi secara verbal.20 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

lansung terhadap segala sesuatu yang terjadi di lapangan yang berkaitan 

dengan peran sentral kyai dalam kehidupan masyarakat Madura beserta 

                                                           
18 Moh. Nazir. Op. Cit. Hlm. 175 
19 Nasution. 2007. Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 106 
20 Moh. Nazir, Op. Cit. 
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implikasi-implikasinya, agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk 

menyusun penelitian. 

b) Interview / Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan; dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan demikian, interview 

atau wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan di 

dalam penelitian dengan cara tanya jawab. Adapun teknik atau metode 

wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan interview guide (panduan wawancara).21 Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data-data dari para informan yang memiliki relevansi 

dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

Kalau ditinjau dari jenisnya, wawancara dapat dibagi menjadi dua 

macam, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan persiapan pertanyaan-

pertanyaan yang disusun secara rapi dan ketat. Pada jenis ini proses tanya 

jawab mengalir sesuai dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan.22 

Namun dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan peneliti 

bukan wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur, melainkan 

peneliti menggunakan gabungan antara keduanya, yakni wawancara semi 

                                                           
21 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.Hlm. 25. 
22 Lexy J. Moleong. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlm. 

190-191 
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terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dengan 

menggunakan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan dalam garis besarnya. 

Di sini pertanyaan tidak tersusun secara ketat, sehingga memudahkan peneliti 

untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan informasi 

yang lebih mendalam dengan menyesuaikan sesuai keadaan dan ciri yang unik 

dari informan. 

c) Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data dengan cara mencari informasi, hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, jurnal, penelitian terdahulu, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, rapat, foto, agenda, dan sebagainya.23 Dalam hal ini, 

peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang menjadi 

bahan penelitian. 

7) Teknik Analisa data 

Analisa data adalah proses penyerderhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan presentasikan. Analisa data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini, maka data akan 

dianalisa dengan menggambarkan keadaan objek berdasarkan data objektif, 

sehingga data-data yang ada dapat disimpulkan setelah dianalisa. Adapun tahapan 

dalam melakukan analisis data sebagai berikut: 

                                                           
23 Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. Hlm. 231 
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a) Pengeditan: adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan 

kelompok data lain. Memeriksa kembali data-data, yaitu dengan menggunakan 

sumber primer (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan sekunder (buku-

buku penunjang) yang didapat. Kemudian dilakukan pengecekan mengenai 

validitas data yang telah diperoleh. 

b) Verifikasi: adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian 

untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di-cross check 

kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.24 Proses pengelompokan 

atau organizing data-data yang sesuai dan tidak sesuai, kemudian dipaparkan 

dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Hal ini untuk mempermudah 

dan memberi fokus pada objek yang akan diteliti. Kemudian peneliti 

mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang 

diteliti kemudian mengelompokkan sehingga diketahui data yang tidak sesuai 

dan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 

c) Pengklasifikasian: yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang 

diperoleh dari informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah 

pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.25 Setelah 

mengelompokkan data yang sudah sesuai kemudian mengecek kebenarannya, 

dalam hal ini peneliti mengecek keabsahan data tersebut dengan melihat realita 

sosial tentang peran sentral kyai dalam kehidupan masyaakat Madura, serta 

implikasi-implikasinya. 

                                                           
24 Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma. 2000. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: 

Sinar Baru Algasindo. Hlm. 85  
25Ibid, 
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d) Analisis Data: yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, terakhir memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.26 Di sini peneliti mencoba 

menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

e) Menarik Kesimpulan: dimana setelah peneliti melakukan analisis data, maka 

peneliti menarik sebuah kesimpulan yang dilakukan secara bertahap, melalui 

kesimpulan-kesimpulan sementara untuk menuju kesimpulan akhir yang 

memiliki tingkat kepercayaan tinggi dalam hasil sebuah penelitian. Oleh karena 

itu paneliti harus melakukan analisis data secara terus menerus selama 

penelitian di lapangan berlangsung. Dengan demikian, analisis data dilakukan 

sejak awal pengambilan data hingga data-data yang dibutuhkan mencukupi 

untuk proses penarikan kesimpulan. 

8) Validitas data 

Dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, 

seorang peneliti juga berposisi sebagai instrumen. Oleh karena itu, untuk 

menghindari unsur-unsur subjektifitas yang ada pada diri peneliti agar tetap 

terjamin keobjektifannya dari penelitian ini, maka peneliti mendasarkan pada 

prinsip objektifitas yang dapat diukur dari validitas dan reliabilitasnya. 

Reliabilitas dapat diperoleh dari konsistensi temuan penelitian dilapangan yang 

diperoleh dari sumber yang dapat dipertangungjawabkan. 

                                                           
26 Suharsimi Arikunto. Op. Cit, Hlm., 280 
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Dalam upaya untuk mendapatkan data yang valid atau sahih, pendekatan 

yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a) Memperpanjang waktu penelitian 

Dalam hal ini posisi peneliti sebagai instrumen utama di dalam proses 

pengumpulan data, serta terjun langsung dalam komunitas masyarakat. Metode ini 

sangat membantu peneliti meminimalisir distorsi data. Dalam waktu yang cukup 

panjang tersebut, peneliti lebih bisa menyelami kondisi masyarakat yang 

ditelitinya sedalam-dalamnya. Sehingga distorsi yang berupa subjektifitas peneliti 

dapat diminimalisir, yang secara otomatis berpengaruh terhadap objektifitas 

sebagai standar validitas data. 

b) Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan 

memamfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan, pengecekan, 

atau sebagai pembanding data. Hal ini merupakan cara paling populer dalam 

penelitian kualitatif. Dengan trianggulasi, peneliti mampu menarik kesimpulan 

tidak hanya dari satu cara pandang, tetapi juga dari cara pandang yang lain, 

sehingga kebenaran atau keabsahan data lebih bisa diterima. 

 


