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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan disajikan bahasan-bahasan sesuai dengan hasil 

penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan mengintegrasikan hasil 

penelitian dengan teori yang telah dipapaparkan pada bab sebelumnya. 

A. Sejarah Berdirinya Organisasi Pesantren di Pondok Pesantren 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisonal.1 

Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren dari sudut 

historis kultural dapat dikatakan sebagai training center yang otomatis 

menjadi cultural central Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh 

masyarakat, setidak-tidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara 

defakto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.2  Menghadapi masa depan 

yang masih penuh tantangan dan persaingan maka setiap organisasi 

pendidikan khususnya pendidikan pesantren, perlu mempersiapkan diri 

dengan menata organisasi, administrasi dan manajemen sebagai salah satu 

perangkat untuk memperkuat daya saing kedepan. 

Sebagai organisasi/lembaga, pondok pesantren tentunya meleati 

masa berdiri berkembang dan ada yang mengalami keruntuhan. 

                                                           
1Abdurrahman Wahid, Menggerakkan ..., 55. 
2A. Kube Dauda, Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Manajemen Madrasa/ 

Pesantren" Makalah Musyawarah Kerja PB. As'adiyah, (Sengkang: Gedung Yusbar, 2002), 5. 
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Sebagaimana dijelaskan oleh Ichak Adizes ( 1989) menguraikan tiga 

tahapan utama yaitu;3 

1. Tahap pertumbuhan (growing stages) yang meliputi masa pengenalan 

(courtship) , masa bayi (infancy), dan masa kanak-kanak (go-go); 

2. Masa ”coming of age” yang meliputi masa kedewasaan (adolescence) 

dan masa puncak/ keemasan (prime); dan 

3. Tahap Penurunan (aging organizations) yang meliputi masa 

kemapanan (stable organizations), masa aristokrasi (aristoccracy), 

masa birokrasi awal (early bureaucracy) dan masa birokrasi dan mati 

(bureaucracy and death). 

Tahap pertumbuhan Pondok Pesantren Nurul Ulum 2 Sutojayan, 

merupakan pemekaran dari pondok Nurul Ulum  yang ada di jalan 

Ciliwung Kota Blitar, yang didirikan pada tahun 1994, dengan santri 

pertama sebanyak 11 orang. Kemudian semakin tahun makin pesat hingga 

sekarang kurang lebih sekitar 1300 santri yang mondok di sana. Pada 

tahun 2010 permintaan masyarakat semakin tinggi, maka dikembangkan 

pondok pesantren Nurul Ulum 2 yang berlokasi di Sutojayan Kabupaten  

Blitar ini, mengingat beberapa faktor, antara lain: a) Tantangan era 

globalosasi kepada kaum muda/terpelajar, sementara moralitas dan 

karakternya belum siap mengikuti. b) Upaya membentengi kaum 

muda/terpelajar dengan penanaman nilai-nilai keagamaan khususnya 

akidah Islam ahlusunnah waljama’ah, secara utuh artinya tinggal di 

                                                           
3Ichak Adizes, Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to do 

About It, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1996), 237. 
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asrama dan terjadwal selama 24 jam. c) mengamankan perilaku melaui 

pembentukan karakter melalui lingkungan pondok pesantren. d) harapan 

dengan adanya pendidikan formal maka tidak hanya pengetahuan 

keagamaan yang diperoleh namun juga pengetahuan umum dan teknologi. 

Pondok pesantren Maftahul Ulum Jatinom, dibangun pada tahun 

1885 M, oleh KH. Imam Bukhari. Kyai berasal dari derah Yogyakarta, 

yang datang kesini, dengan kronologi pada masa pendudukan Belanda di 

Indonesia ini semua pajak dinaikkan, sebab di daerah tersebut tekanan 

hidup semakin berat seiring dengan pasca perang Diponegoro. Hanya 

wilayah Jawa Timur bagian selatan inilah, daerah yang tidak terkena pajak 

Belanda dan kehidupannya tidak terlalu susah. Atas pertimbangan hal 

tersebutlah Kyai membangun pesantren di daerah tersebut. Kyai Imam 

Bukhari mengasuh pesantren mulai berdiri sampai tahun 1946 M dan 

dilanjutkan oleh Kyai Sofwan, putra dari Kyai Imam Bukhari sampai 

tahun 1986 M. Generasi ketiga dari tahun 1986 sampai sekarang ini 

dilanjutkan oleh Kyai Hafidz Dhofir dengan Ibu Khobshoh. Faktor utama 

pendirian pesantren Maftahul Ulum Jatinom adalah jiwa Kyai Imam 

Bukhari yang selalu mencari ilmu. Yang kedua adalah penyebar ilmu. 

Dimanapun ada kesempatan ia selalu mendirikan majlis ta’lim. Bahkan 

sampai di penjara oleh belanda karena peretentangan politik pun tetap 

mendirikan majlis ta’lim, sehingga dari hal tersebutlah pesantren tersebut 

mulai dikenal oleh masyarakat. 
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Pada dasarnya perumbuhan pondok pesantren tersebut seperti  teori 

model pertumbuhan organisasi yang cukup dikenal adalah model milik 

Larry E. Greiner. Sebagaimana yang dikutip oleh Agus Zaenul Fitri, 

tahapan pertama: Pertumbuhan melalui Kreatifitas yakni: Pada tahapan 

pertumbuhan ini, organisasi baru saja lahir atau berdiri. Organisasi dapat 

dikategorikan sebagai organisasi yang masih bayi dan berukuran kecil. 

Adapun yang menjadi fokus perhatian organisasi adalah bagaimana ia 

mampu menciptakan suatu produk tertentu dan mampu bertahan hidup 

dalam persaingan. Tahapan ini dinamakan tahapan pertumbuhan melalui 

kreatifitas, karena yang dibutuhkan pada tahap ini adalah kreatifitas dari 

pendiri atau pimpinan pertama dari organisasi. Jika dilihat dari struktur 

dan birokrasinya, organisasi ini sangat tidak birokratis, tidak formal dan 

bertumpu kepada pimpinan tunggal (one mon show) yang berjiwa 

entrepreneur. 

Titik krisis yang akan dialami pada tahap ini adalah krisis 

kepemimpinan. Krisis ini terjadi karena organisasi semakin membesar 

ukurannya, meluber jumlah anggota/ karyawan/ pegawainya, dan 

pimpinan tidak lagi mampu mengelola organisasi karena ia terbiasa 

mengelola organisasi secara sendirian. Jika organisasi mampu melampaui 

krisis ini, apabila pimpinan yang berjiwa entrepreneur tadi diganti oleh 

seorang pimpinan yang lebih kuat dan memiliki keahlian lebih dalam hal 

manajemen. Atau, pimpinan yang berjiwa entrepreneur tadi, mampu 
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meningkatkan kekuatan dan keahliannya dalam manajemen, sehingga ia 

mampu membawa organisasinya melalui titik krisis kepemimpinan.4 

B. Tahap Perkembangan dalam Mencapai Puncak Keemasan Organisasi 

Pesantren di Pondok Pesantren 

Tahp berikutnya dari perjalanan organisasi adalah masa ”coming of 

age” yang meliputi masa kedewasaan (adolescence) dan masa puncak/ 

keemasan (prime), Sebagaimana dijelaskan oleh Ichak Adize, organisasi 

yang berhasil melewati masa pertumbuhan yaitu yang secara selektif 

memilih peluang - bidang untuk digarap - dikerjakan, apakah melalui 

penetapan skala prioritas secara seksama, pilihan yang paling realistis atau 

secara radikal mengganti tujuan, menetapkan kembali ”visi” dan ”misi” 

organisasi. Organisasi yang berhasil melewati masa ini telah mencapai 

kedewasaan yang dicirikan berfikir dan bertindak realistis serta bekerja 

dalam level risiko yang moderat. Tentu saja penggantian tujuan ini 

membutuhkan perenungan, pemikiran, waktu, memerlukan refleksi. 

Risikonya, pada saat orang bertempur memperebutkan berbagai peluang 

untuk dikerjakan, masuk dalam bidang-bidang garapan, organisasi ini 

masih berasik-asik dengan program rekayasa ulang atau jargon-jargon 

reformasi. 5 

Organisasi yang berhasil melewati masa dewasa akan mencapai 

masa puncak organisasi. Hal ini ditandai dengan sasaran-sasaran yang 

                                                           
4Agus Zaenul Fitri,Manajemen Mutu dan Organisasi Perguruan Tinggi, (Tulungagung: STAIN 

Press, 2013), 239. 
5Ichak Adizes, Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to do 

About It, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1996), 237. 
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secara realistis ditetapkan berhasil dicapai dengan baik. Organisasi dapat 

dikendalikan dengan baik karena sistem dan prosedur, serta mekanisme 

pengambilan keputusan telah tersusun dengan baik serta diterapkan secara 

konsekwen. Kendati, organisasi secara ketat menjalankan sistem dan 

prosedur, organisasi tetap fleksibel dalam arti masih mampu mengadopsi 

berbagai perubahan- perubahan yang terjadi di lingkungan.  

Perkembangan yang dialami oleh Pondok Pesantren Nurul Ulum 2 

ini, tentu saja tidak hanya dapat dilihat dari bertambahnya Sarana-prasana, 

inovasi program-progam yang disajikan, perbaikan manajemen dan SDM, 

tetapi juga pada statistik jumlah santri dan tenaga pendidik maupun 

kependidikan. Jika dilihat dari beberapa aspek lain tersebut, seperti 

kuantitas santrinya, prestasi santrinya, kurikulum yang telah dibuat, hingga 

permasalahan-permasalahan yang tengah atau sudah dialami, beberapa hal 

tersebut mencerminkan adanya perkembangan signifikan dalam tubuh 

pondok pesantren Nurul Ulum 2 ini. 

Berdasarkan pengkajian dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, 

jumlah keseluruhan santri dan ustadzah/ustadzah di PP. Nurul Ulum 2 

Sutojayan hingga tahun 2016 telah mencapai 920 santri  dan tahun ajaran 

baru tahun 2017/2018 ini kita sudah menutup pendaftaran santri dengan 

total 1105 dan 149 ustadz/ustadzah akumulasi dari MTs, Madin dan tenaga 

kepdndidikan. Jumlah ini mengalami lonjakan besar jika dibandingkan 

pada tahun 2014 lalu, dimana jumlah santri dan ustadz/ustadzahnya tidak 

menembus angka 600 dan dibawah 100 orang. Pesantren tersebut 
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menyelenggarakan pendidikan formal yakni MTs Ma’arif 2 NU Sutojayan, 

dan pendidikan non formal yakni Madrasah Nidzomiyah. 

Perkembangan yang signifikan mengenai jumlah santri dari tahun 

ke tahun sebagaimana observasi peneliti mengenai diagram jumlah santri 

dari tahun 2010 sampai 2017 ini yang terpampang pada papan yang 

ditempel di dinding kantor Pondok, sebagaimana berikut Tahun 2010 

berjumlah 117 santri, 2011 berjumlah 264 santri, tahun 2012 berjumlah 

440 santri, tahun 2013 berjumlah 543, tahun 2014 berjumlah 646, tahun 

2015 berjumlah 757, tahun 2016 berjumlah 920 dan tahun 2017 berjumlah 

1105 santri. 

Selain jumlah siswa yang mengalami peningkatan, pada aspek 

prestasi, pondok pesantren ini juga mengalami kenaikan yang signifikan 

antara lain, pada pekan seni dan olah raga madrasah di Kabupaten Blitar, 

alhamdulillah mendapat juara umum 2, selain itu UN tahun kemarin 

masuk 3 besar nilai terbaik MTs se Kabupaten Blitar. Banyak prestasi 

yang didapat mas selama 7 ini. Lomba di SKM, di MAN Wlingi, lomba 

membca kitab kuning kita juga memperoleh juara 2. Jadi selama 7 tahun 

berjalan ini Pondok tersebut setiap tahunnya selalu mendapat kejuaraan 

dalam perlombaan yang pernah diikuti.  

Semnetara perkembanagan pada pesantren Maftahul Ulum Jatinom 

dimulai pada tahun 1985 M, pendidikan di masa berdiri menyesuaikan 

zaman tersbut, terutama ilmu tasawuf, kemudian ilmu Nahwu-sharaf, 

fiqih, dan ilmu gemblengan, sebab Kyai Bukhari ini mempersiapkan para 
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santri tersebut sebagai pejuang untuk melawan belanda.  Namun, pada 

tonggak kepemimpinan pondok pesantren dipegang oleh Kyai Sofwan, 

pada tahun 1946 M. pendidikan yang disajikan bergeser kepada kajian 

Kitab-kitab kelas menengah ke atas, kebetulan Kyai Sofwan merupakan 

murid  dari Kyai Hasyim As’ary, maka yang dikajipun menjadi kitab-kitab 

besar. Maftahul Ulum, Jatinom,  terus mengalami pertumbuhan secara 

bertahap. Bangunan fisik terus dibangun, penataan pesantren mulai 

dimantapkan, trobosan-trobosan baru digalakkan, serta santrinya juga terus 

berdatangan dari seluruh wilayah Blitar dan bahkan dari luar daerah, 

seperti Kalimantan, Papua, hingga Pulau Sumatra. Pesantren tersebut 

menyelenggarakan pendidikan non formal Pada madrasah diniyah ada 2 

tingkatan yakni madin Ula dan Wusto. Kitab-kitab yang diajarkan antara 

lain, nahwu menggunakan Muyasar terbitan sendiri, itu rangkuman oleh 

gus haka, dari jurumiyah dan imriti. Kemudian wusto menggunakan 

alfiyah, untuk fiqih, matan fathul qarib, untuk wusto fatkhul qarib, untuk 

akidah ula aqidatul awam, kemudian ada 101 hadits, arba’in nawawi, 

riyadus shalihin, majmu’ mustamil ala arbai wa sa’il, sulam taufiq, 

rasalatu adabi  sulukil murid. Kyai sepuh ngajar fathul mu’in. Dan  

pendidikan formal di dirikan mulai tahun 2008, yakni SMP Nabawi yang 

merintis adalah Gus Zaka sendiri, namun yang sudah berdiri dahulu adalah 

MTs Nabawi. Kemudian tahun 2010 ijin operasional MA Nabawi terbit, 

sebagai awal pembukaan MA dan dilanjutkan dengan merints SMA 

Nabawi dan SK ijin operasional terbit pada tahun 2015. 
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Perkembangan jumlah keseluruhan santri di PP. Maftahul Ulum 

Jatinom, hingga tahun 2016/2017 ini telah mencapai 510 santri  dan tahun 

ajaran baru tahun 2017/2018 ini kita sudah menutup pendaftaran santri 

dengan total 625 dan 149 ustadz/ustadzah akumulasi dari MTs/SMP, MA 

dan SMA, Madin dan tenaga kependidikan lainnya. Jumlah ini mengalami 

lonjakan besar jika dibandingkan pada tahun 2010 lalu, dimana jumlah 

santri dan ustadz/ustadzahnya tidak menembus angka 100 dan dibawah 87 

orang. Perkembangan pesat setelah pendirian pondok pesantren pada masa 

Kyai Sofwan, dimana santri yang tinggal di pondok tidak hanya berasal 

dari daerah jawa saja, melainkan dari sumatra, kalimantan, bahkan sampai 

papua ada. Kisaran santri yang mondok diatas 500 oarang. Namun seiring 

perkembangan zaman, santri pondok pesantren mengalami penurunan 

pada tahun 1998-2008, mengingat, pondok pesantren hanya menyajikan 

pendidikan non formal saja, sehingga kurang laku lulusannya di pasar 

kerja. Pada masa itu pondok pesantren hampir mengalami kemunduran. 

Maka melihat fenomena tersebut direspon dengan sigap, baru di tahun 

2008 itulah manajemen pondok pesantren diperbaiki dan membuka 

pendidikan formal sesuai tuntutan pasar, sehingga di tahun 2017 ini mulai 

berkembang lagi menuju puncak keemasan pondok pesantren seperti yang 

pernah dilewati. 

Tentunya perkembangan tersebut tidak terlepas dari pengarahan 

dan koordinasi yang baik antara pondok pesantren, MTs dan Madrasah 

Dinyah, sehingga dapat meningkatkan mutu pondok pesantren. Pada fase 
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perkembangan ini sebagaiaman dijelasakan oleh Larry E. Greiner. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Agus Zaenul Fitri tentang pertumbuhan 

organisasi tahap keedua yakni Pertumbuhan melalui Pengarahan dan 

keempat yakni melalui koordinasi. Sebagaimana berikut: Jika krisis pada 

kepemimpinan telah berhasil diatasi dan dilalui, hal itu berarti organisasi 

telah memiliki pimpinan yang kuat dan memiliki kemampuan manajemen 

yang mumpuni untuk memimpin organisasinya Pada tahap ini organisasi 

telah dipecah menjadi beberapa hirariki wewenang, penugasan dan 

pembagian kerja yang jelas. Jika dilihat struktur, birokrasi dan 

komunikasinya, organisasi pada tahap ini mulai menjadi lebih formal dan 

birokatis.6 

Titik krisis yang rawan pada tahap ini disebut krisis otonomi. 

Krisis ini teijadi karena pihak bawahan mulai dibatasi ruang geraknya 

karena aroma birokrasi mulai terasa, kekuatan pimpinan semakin kuat dan 

seringkah tidak mau mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada 

bawahannya. Oleh karenanya, pihak bawahan merasa tidak puas dan krisis 

otonomi pun tidak dapat terhindari. Krisis otomoni dapat diatasi apabila 

pimpinan organisasi bersedia mendelegasikan sebagian wewenangnya 

kepada bawahannya, dan bawahannya ini mulai terlatih untuk melakukan 

pengambilan keputusan atau kebijakan secara baik.7 

Kemudian tahapan keempat yakni, Pertumbuhan melalui 

Koordinasi. Apabila krisis pada tahapan keempat, krisis pengawasan dapat 

                                                           
6Ibid, 240-141 

7 Ibid. 
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diatasi, berarti organisasi telah mencapai tingkat koordinasi yang baik. 

Dalam organisasi telah tersedia staf professional atau para spesialis yang 

menguasai program pengembangan organisasi secara keseluruhan, 

sehingga dapat menggunakannya untuk mengarahkan semua kegiatan 

bagian-bagian organisasi sesuai dengan rencana keseluruhan tersebut. 

Pada tahap ini, organisasi telah memiliki struktur yang lengkap, dan 

karakter organisasinya sangat birokratis. Isu sentral yang diangkat 

organisasi tidak lagi sebatas mempertahankan hidup atau menjaga reputasi 

dan pengembangan diri, melainkan bagaimana organisasi mampu 

mempertahankan kesatuan dan keutuhan organisasi. 

Titik rawan pada tahap ini adalah krisis birokrasi, yang disebabkan 

oleh program organisasi secara keseluruhan seringkah membatasi gerak 

para pimpinan menengah. Organisasi menjadi terlalu besar sehingga 

menjadi sangat kaku, dan kekuatan atau pengaruh pimpinan puncak 

beserta stafnya menjadi sangat dominan. Hambatan seperti ini akan 

membatasi gerak dan inovasi dari pimpinan menengah. Organisasi pun 

menjadi sangat kaku, terlalu besar untuk dikelola dengan baik hanya 

melalui aturan maupun prosedur formal.8 

C. Upaya Pesantren dalam Mencegah dari Kemunduran Organisasi 

Pesantren oleh Tantangan Zaman Globalisasi 

Globalisasi, ditandai dengan berbagai hal, yaitu : pertama, 

globalisasi terkait erat dengan kemajuan dan inovasi teknologi, arus 

                                                           
8Ibid, 243. 
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informasi atas komunikasi yang lintas batas negara. Kedua, globalisasi 

tidak dapat dilepaskan dari akumulasi kapital, semakin tingginya intensitas 

arus investasi, keuangan, dan perdagangan global. Ketiga, globalisasi 

berkaitan dengan semakin tingginya intensitas perpindahan manusia, 

pertukaran budaya, nilai dan ide yang lintas batas negara. Keempat, 

globalisasi ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat keterkaitan dan 

ketergantungan tidak hanya antar bangsa namun juga antar masyarakat.9 

Dampak negatif dari zaman Globalisasi adalah:10 

1. Segala informasi tidak tersaring untuk informasi baik maupun 

informasi buruk. 

2. Pemborosan dan perilaku yang menyimpang dari adat ketimuran. 

3. Lebih condong pada budaya barat sehingga budaya pribadi sering 

ditinggalkan. 

4. Sikap individualis dan menutup diri sering terjadi pada individu yang 

mengikuti arus globalisasi secara terus-menerus. 

Upaya-upaya pondok pesantren dalam memberntengi para santri 

dan mencegah kemunduran pondok pesantren oleh tantangan zaman 

globalisasi sebagaimana berikut: Upaya-upaya pondok pesantren Nurul 

Ulum 2 Sutojayan, dalam mencegah dari kemunduran organisasi pesantren 

dalam menghadapi era globalisasi adalah a) memahamkan dan merubah 

konsep slametan masyarakat agar tidak berlebihan biayanya, sehingga 

sebagian bisa dishodaqohkan sebagai amal jariyah ke pondok, sehingga 

                                                           
9Imam Machali dan Musthofa,Pendidikan Islam Dan..., 109-111. 
10Ibid, 37. 
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keuangan yang terkumpul untuk pembangunan sarana dan prasarana b) 

Menyatukan Visi, Misi dan tujuan pondok pesantren dengan walisantri dan 

masyarakat sekitar tentang pondok, c) Solusi biaya kurang mampu bagi 

santri yang kurang mampu dari Infaq-Shodaqoh, d) Mengelola pesantren 

agar tidak terlihat seram, dan lebih dekat dengan santri dengan adanya 

dialog, e) Mengutamakan pelayanan berkualitas, meningkatkan Mutu dan 

Membuat program tepat sasaran agar dapat memikat calon santri, f) 

Peningkatan SDM Guru/Ustadz dan Santri, g) Pesantren harus dekat 

dengan masyarakat dan mau membaur dengan masyarakat, dengan adanya 

daerah binaan pondok pesantren. 

Sementara dalam  membentengi santri terhadap tantangan zaman 

yakni, Pesantren sebagai laboratorium, yang di dalamnya tidak hanya 

diajarkan teori akan tetapi langsung praktek dalam keseharian santri. 

semua unsur harus ikut mengawasi kehidupan santri, baikyang guru, 

ustadz, pendamping bahkan orang tua dengan buku kendali yang dibekali 

dari pesntren mengenai program 9 ‘Ubudiyah santri. kemudian 

pembatasan pada alat telekomunikasi dan informatika, sekaligus langsung 

diberi pengetahuan mengenai dampak negatif dari vedeo porno, bahaya 

narkoba, dan pegaulan bebas. Kitab adab benar-benar harus dijalankan 

dalam keseharian. dan pengembangan SDM dalam pembelajaran, 

pengajian dan praktek keseharian santri. 

Sementara pada pondok pesantren Maftahul Ulum, adalah Upaya-

upaya pondok pesantren dalam mencegah dari kemunduran organisasi 
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pesantren dalam menghadapi era globalisasi adalah a) menyelenggarakan 

pendidikan murah, b) manajemen pengumpulan infaq-shodaqoh yang tidak 

mengikat dan tidak terbatas nominalnya dari wali santri maupun dari para 

donatur. c) Menyajikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lingkungan, 

d) Inovasi pendidikan Pondok pesantren dengan membuka sekolah formal, 

SMP-MTs, SMA-MA, dan kursus lapangan pekerjaan, e) Menyajikan 

pendidikan sesuai dengan permintaan pasar, f) Menyatukan Visi, Misi dan 

tujuan pondok pesantren dengan walisantri dan masyarakat sekitar tentang 

pondok, g) pengawasan santri merupakan tanggung jawab pondok, 

sekolah, wali santri dan masyarakat dengan kartu kendali yang di bekalkan 

kepada walisantri, h) rutinan jam’iyahan dari rumah ke tumah sampai antar 

kota.  

Sementara dalam  membentengi santri terhadap tantangan zaman 

yakni, Penguatan tentang akhlak, adab dan karakter santri. Pemberian 

tauladan oleh guru, ustadz, kyai kepada para santri, membatasi alat 

telekomunikasi. Hukuman yang mendidik, untuk membentuk sikap 

kejujuran, keberanian mengakui kesalahan dan tanggungjawab. Ceramah 

kyai kepada masyarakat melalui majlis ta’lim untuk mengajak masyarakat 

juga mendampingi dan membentuk karakter santri. 

Upaya diatas sebagaimana konsep pesantren yang dijelaskan oleh 

M. Affan Hasyim, sebagaimana berikut: Minimal ada tiga alasan mengapa 

pesantren mempunyai peran dan kesempatan yang lebih besar 

dibandingkan dengan lembaga yang lain. Pertama, pesantren yang 
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ditempati  para generasi penerus bangsa, dengan pendidikannya yang tidak 

terbatas oleh waktu sebagai mana di lembaga pendidikan umum, akan 

semakin menyemaikan ajaran-ajaran Islam, yang itu dapat dijadikan 

sebagai benteng dalam menghadapi globalisasi. Kedua, organisasi 

pesantren yang mencoba memberikan keseimbangan antara pemenuhan 

lahir dan batin, pendidikan agama dan umum, merupakan usaha yang 

sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era globalisasi yang 

membutuhkan keseimbangan antara kualitas SDM dan keluhuran moral. 

Ketiga, paparan Nur Cholis Madjid yang memberikan contoh masyarakat 

yang terkena “diskolasi”, yaitu kaum marginal atau pinggiran di kota-kota 

besar, seharusnya menyadarkan pesantren. Mengingat pesantren adalah 

kaum pinggiran atau pedesaan yang ekonominya berada pada posisi 

menengah ke bawah yang juga rentan akan dihinggapi “diskolasi”, 

sehingga dalam hal ini pesantren tentu lebih mempunyai kesempatan 

untuk memberdayakan dan mengangkat kaum tersebut.11 

 

                                                           
11M. Affan Hasyim, Menggagas Pesantren Masa Depan, (Yogyakarta: Qirtas,  Cet. I, 2003), 62-

63. 


