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ABSTRAK 

Mustopa, Ali. 2018, Manajemen Perubahan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus dipesantren Fathul 

Ulūm Kwagean Kediri). Program Studi manajemen Pendidikan Islam. Program Pascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Ahmadi, M.Ag. 

Kata  Kunci : Manajemen Perubahan, Lembaga Pendidikan Islam. 

Perubahan pada sebuah organisasi pendidikan sudah sangat wajar, perubahan juga terjadi di lembaga 

pendidikan Islam seperti Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri, Visi seorang Kyai untuk 

mempertahankan salaf dengan perangkat modern serta mengikuti perkembangan di era globalisasi dengan 

manajemen perubahan pada beberapa sisi serta mempertahankan kearifan yang telah ada sebagai ciri 

pesantren tersebut, hal ini karena misi kyai agar pesantren salaf tetap eksis dan diterima oleh masyarakat 

modern. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendapatkan gambaran secara utuh tentang fase perubahan di 

pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kewagean Kediri dan 2) Menjelaskan perubahan  pesantren Fatḥul ‘Ulūm 

Kewagean Kediri pada ranah struktur, tata fisik, teknologidan manusia. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi kasus serta 

penjelasannya menggunakan logika deductive analitis.Lokasi penelitian ini adalah di Pesantren Fatḥul 

‘Ulūm Kwagean Kediri. Pengumpulan data dilakukan dengan,observasi dilapangan, wawancara dan 

dokumentasi.Datayang terkumpul direduksi serta disajikan selanjutnyadianalisis kemudian mengambil 

sebuah kesimpulan. 

Analisis data menjunjukkan bahwa 1) terdapat tiga fase perubahan yaitu pertama, fase pencairan 

(unfreezing), yakni langkah awal organisasi mendiskusikan serta menganalisis kesiapan organisasi 

menghadapi perubahan, kedua, fase mulai berubah (changing), merupakan langkah inti perubahan 

dilaksanakan.Ketiga, fase pembekuan kembali (refreezing), merupakantindakan organisasi dalam 

membiasakan diri dengan keadaan setelah berubah. 2) peruabahan pada ranah struktur, Pesantren Fatḥul 

‘Ulūm secara struktur organisasi berubah dari kepemimpinan terpusat menjadi sistem yayasan serta secara 

teknis membentuk organisasi kelembagaan pada tiap-tiap bidang yang melibatkan santri sebagai pengurus. 

Perubahan tata fisik, Pesantren mulai berdiri sampai akhir 2017 telah mengalami perpindahan tempat, mulai 

dari ndalem wetan (rumah mertua Kyai Hanan), ndalem kulondan berakhir di Kwagean utara, selain itu 

pembangunan gedung secara terus menerus setiap tahun. Perubahan teknologi, pesantren telah 

memanfaatkan fasilitas teknologi komputerisasi dan jaringan internet.untukperubahan manusia, santri dan 

para pengajarnya sudah banyak yang kuliah, secara kuantitas jumlah santri meningkat serta jumlah 

pengajarpun demikian. 
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BAB I 

 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A.  Latar Belakang Masalah 
 
 

Perubahan merupakan persoalan yang sangat biasa dan normal terjadi pada 

setiap kehidupan manusia, hal ini merupakan salah satu fiṭrah manusia sebagai 

makhluq, akan tetapi ”perubahan” terkadang menjadi sebuah keadaan yang dalam 

beberapa hal sangat dipertimbangkan bahkan sering di jauhi, lebih tepatnya-

kebanyakan orang-lebih senang dengan kenyamanan yang telah dirasakan 

ketimbang meningkatkan kenyamanan tersebut dengan cara-cara yang baru 

terlebih apabila sebuah organisasi dan lembaga-lembaga seperti perusahaan dan 

lembaga pendidikan dan masih banyak lagi. 

 
Untuk mencapai sebuah kesempurnaan-diperlukan keberanian dalam 

menjalani perubahan, dalam hal ini yang menjadi motivasi besar adalah firman 

Allāh Swt. dalam QS. Ar-Ra’d ayat 11: 

 

....                                                              
 
 

“Sesungguhnya Allāh tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d ayat 11)
1 

 
Perubahan baru dapat terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok: (a) 

adanya nilai; dan (b) adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-

nilai tersebut. Manusia adalah para pelaku yang menciptakan sejarah. Yang 

  
1
QS. Ar-Ra’d ayat 11. al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf 

al-Qur’an 1990), 368 
 
 

1 



2 
 
 
 
 
 

 

ditekankan Al-Qur’ān tentang diri manusia bukanlah bentuk lahiriyahnya, tetapi 

kepribadiannya atau manusia dalam totalitasnya. Menurut Al-Qur’ān nilai-nilai 

luhur sekalipun, jika tidak terhayati dalam kepribadian seseorang, tidak akan 

menghasilkan perubahan apapun kecuali sebuah kekosongan. 

 
Pesantren-pun telah mengalami proses perubahan, Perubahan dan 

perkembangan pesantren yang terjadi tidak bisa dipisahkan oleh sejarah awal 

mula Islam membumi di nusantara melalu jalur perdagangan yang saat itu 

pendatang dari Negara-negara Islam menyebarkan agama Islam secara damai 

tanpa ada pertentang dari masyarakat secara berarti yaitu sekitar Awal 822 H. 

Tahap masuknya Islam ke Indonesia. Pada sekitar abad ke-15
2
 Islam telah 

masuk ke pulau Jawa melalui Syekh Maulāna Malik Ibrahim yang telah 

mendirikan pesantren, selanjutnya Raden Rahmad mendirikan pesantren 

Kembang Kuning kemudian pindah ke Ampel Denta Surabaya dan mendirikan 

lagi sebuah pesantren yang cukup sukses dan hal ini dianggap awal mula 

bermunculannya pesantren secara terus menerus seperti halnya pesantren Giri 

yang didirikan Sunan Giri, pesantren Demak yang didirikan oleh Raden Fatah 

serta sunan Bonang yang mendirikan pesantren di Tuban. Pada masa tersebut 

pesantren mempunyai tiga misi besar yaitu (ITA) 1). ibadah untuk menanamkan 

iman, tabligh untuk menyebarkan ajaran serta ilmu, dan amal untuk mewujudkan 

kegiatan kemasyarakatan.
3 

 
 
 
 
 
 

 
2
Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Potret Sebuah Perjalanan (Jakarta: 

Paramadina, 1997). 11 
3
Ibid,12 
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Tahap penjajahan Belanda, semula kedatangan portugis yang ditugaskan 

oleh bangsa barat ke wilayah asia untuk misi tiga G (3 G), yaitu: gold, yakni 

mencari sumber-sumber kekayaan berupa rempah, bahan makanan, hasil tambang 

dll. Glorry, yaitu sebagai langkah ekspansi wilayah dan perluasan, serta Gospel, 

 

yaitu penyebaran Kristen ke seluruh penjuru dunia,
4
 namun akhirnya belum 

beruntung karena rekan satu benuanya yaitu Belanda yang semula ditugaskan 

kewilayah timur tengah dan barat beralih menuju kepada wilayah timur yaitu Asia 

disebabkan di wilayah tugasnya tidak mendapatkan apa yang diinginkan, 

sampailah bangsa belanda di nusantara dengan misi yang sama bahkan pertama 

kali yang mereka bangun adalah tempat ibadah yaitu greja, dengan pendeta yang 

bernama Santa Dominggo, dengan cara memaksa mereka mengajak masyarakat 

Indonesia untuk beribadah di sana, hal ini menjadi pesaing umat Islam dalam 

peribadatan yakni umat Islam beribadah secara bersama pada hari Jum’at 

sedangkan umat Nasrani beribadah pada hari Ahad, karena lidah orang Indonesia 

terbiasa dengan nama panggilan maka nama Santa Dominggo hanya disebut 

minggo, yang akhirnya merubah nama hari Ahad menjadi nama Minggu, sedikit 

namun telah merubah pola penyebutan yang Islam menjadi Kristen.
5 

 
 
 
 

 
4
Masuknya Kristen ke nusantara sayangnya belum begitu menjadi perbincangan oleh 

kalangan sejarawan, sehingga masih banyaknya pertanyaan-pertanyaan besar oleh 
masyarakat, bahkan tidak terbesit sama sekali oleh kebanyakan masyarakat tentang 
datangnya agama tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada pengetahuan-pengetahuan yang 
diberikan kepada siswa-siswa di sekolah khususnya pada bidang sejarah selalu hanya 
membahas sejarah Hindu Budha dan Islam saja. Padahal Kristen dan Portugis atau 
Kristen dan Belanda merupakan satu kesatuan utuh bentuk penjajahan. 
5
https://www.youtube.com/watch?v=U6XZ2UTqX3A ( 02 Januari 2017) 
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Seiring dengan penguasaan wilayah belanda di tanah air semakin merajai, 

dan berangkat dari anggapan bahwa Islam sudah mendarah daging di nusantara 

maka mulai memonopoli beberapa hal yakni ekonomi, politik serta pendidikan. 

Belanda mendidirikan lembaga sekolah gereja yang mereka anggap sah sebagai 

sekolah pemerintah, kebijakan-kebijakan mulai menyudutkan pesantren seperti 

halnya bahwa sekolah gereja harus ada di setiap karesidenan agar kristenisasi 

merebak dan kebijakan-kebijakan kolonial mudah diterima akibat hal tersebut. 

 
Pesantren, sebagai pendatang pertama di nusantara mulai khawatir dengan 

langkah-langkah yang diambil oleh belanda sehingga belanda mulai mendapatkan 

setidaknya tiga macam perlawanan dari pesantren yakni: Uzlah, bahwa pesantren 

dalam menghindari ancaman kebijakan Belanda-memilih untuk menyingkir ke 

pesisir negeri serta tempat-tempat terpencil. Berisikap non cooperative, bahwa 

pesantren dan umat Islam mengadakkan perlawanan sembunyi-sembunyi serta 

membuat fatwa-fatwa sebagai perlawanan terhadap penjajah. Yang selanjutnya 

adalah perlawanan fisik, yaitu melakukan pemberontakan dan perang di berbagai 

wilayah selama berabad-abad yang akhirnya muncullah para pejuang Islam seperti 

Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Sultan Agung, Ahmad Lucy dan seterusnya. 

 

Tahap penjajahan Jepang,
6
 sebagai penjajah di era perang dunia ke-2, 

Jepang mempunyai semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan Asia Baru pada 

tahun 1942 setelah menguasai pemerintahan Hindia Belanda. 

 

Jepang mempunyai kebijakan yang awalnya memberikan sedikit angin 

segar antara lain kantor urusan agama yang semula dimiliki orang orientalis 

 
 

 
6
Ibid. 
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diganti oleh Jepang dengan nama Sumubi yang dipimpin oleh orang Islam sendiri 

yaitu KH. Hasyim Asy’ari, pesantren mendapat kunjungan dan bantuan dari 

pemerintah Jepang, Islam Boleh mendirikan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), 

mendirikan sekolah budi pekerti yang azasnya mirip dengan syariat Islam, 

mewajibkan masyarakat dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa pertama dan 

bahasa Jepang sebagai bahasa kedua ternyata hal tersebut hanya siasat Jepang 

untuk menarik perhatian umat Islam untuk membantu Jepang dalam melawan 

Belanda. 

 
Dalih yang dilakukan ternyata berakhir ketika Jepang mulai mendapat 

tekanan dari pihak Belanda yang mengakibatkan para Ulama dan pesantren 

mendapat perlakuan kejam melebihi perlakuan Belanda sebelumnya seperti wajib 

militer serta baris-berbaris dengan paksa.
7 

 

Tahap kemerdekaan Indonesia, Indonesia setelah memprokamirkan diri, 

secara umum mendapatkan ruang gerak dalam mewarnai semua lini kehidupan di 

Indonesia, tidak ketinggalan juga pesantren mulai menata diri dan 

mengembangkan diri lebih bebas meskipun terasa sentralistik pada regulasi-

regulasi yang di canagkan pemerintah. Pada tahun 1950, 1956, 1989 dan tahun 

2003 UU Sikdiknas merupakan masa-masa transisi sistem pendidikan yang 

merupakan dampak politik otoritarianisme menuju demokrasi tahun 1998, dari 

sentralis menuju desentralis atau otonomi yang luas.
8 

 
 
 
 
 
 

 
7
Ibid. 

8
Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 18 
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Orde baru, Pesantren pada tahap ini merupakan lembaga non-formal serta 

memulai perubahan yakni mengadopsi pengetahuan-pengetahuan non-agama di 

dalamnya. Pesantren mulai mendirikan sekolah-sekolah umum bahkan ada yang 

mendirikan Perguruan Tinggi, perubahan pola tersebut mengkikis anggapan 

bahwa pesantren cenderung kolot, tertutup dan ketinggalan jaman. 

 
Pada rezim orde baru, pendidikan mengalami perubahan yang sangat 

dramatis, karena sebuah perubahan politik yaitu isu demokratis, bahkan 

dinyatakan dalam undang-undang siswa Indonesia perlu diajarkan dan praktik 

 

demokrasi.
9
 Selanjutnya dengan semangat yang lebih baru, pesantren berkembang 

secara pesat dan menjadi sebuah tren tersendiri dalam dunia pendidikan di 

Indonesia, jumlah pesantren meningkat dan jumlah santri juga meningkat seiring 

dengan perkembangan yang ada. 

 

Kepercayaan masyarakat yang tinggi ini menjadi salah satu penopang 

kemajuan serta perkembangan pesantren selanjutnya, dengan sistem pendidikan 

yang sudah ada pada pesantren serta mengadopsi kurikulum -kurikulum yang 

bermuatan non-agama merupakan strategi mengakomodir keinginan masyarakat 

dari kebutuhan terhadap pengetahuan agama beserta praktiknya dan juga 

pengetahuan umum. 

 
Cuplikan data perubahan pesantren dari Kementerian Agama Republik 

Indonesia pada 2010 sampai dengan 2011 jumlah pesantren 27.218, jumlah santri 

3.642.738 santri dengan rasio rata-rata santri mukim sejumlah 134 santri, hal ini 

mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai dengan 2012 jumlah pesantren 

 
 

9
Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformative, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing 

Cemerlang 2011). 56-68 
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27.230 
10

yang tersebar di seluruh nusnatara dan yang terbesar sekitar 78,60% 

adalah di Pulau Jawa dengan rincian di Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 

berjumlah 6.003 (22,05%), JawaTengah 4.276 (15,70%), sedangkan di daerah 

Banten 3.500 (12,85%). Santri sejumlah 3.759.198 santri dengan rasio rata-rata 

santri sejumlah 138 santri yang mukim di pesantren, namun pada 2008-2009 rata-

ratanya 150 santri dengan jumlah pesatren 24.206 dengan jumlah total santri 

3.647.719, sehingga bisa disimpulkan sebenarnya perubahan jumlah pesantren 

dengan jumlah santri tidak sebanding mengalami penurunan di 2010. 

 
Kenyataan yang telah dipaparkan di atas perubahan-perubahan yang 

terjadi menurut teori perubahan sistem terbuka adalah bahwa perubahan tidak 

hanya disebabkan karena faktor intern saja namun secara luas faktor organisasi 

berinteraksi dengan subsistem-subsistem yang ada, seperti sistem sosial-politik- 

 

dan Ekonomi.
11

 Dalam hal ini penulis memaknai bahwa organisasi bisa 

berkembang dengan manajemen, kultur organisasi dan kepemimpinan yang 

visioner, namun apabila sosial-politik-dan ekonomi ternyata tidak mendukung 

maka perubahan juga akan berat dan mungkin tidak bisa terlaksana, semisal pada 

masa Belanda, pesantren yang telah mengakar sebagai organisasi pribumi tidak 

berkembang karena secara politik tidak mendukung. 

 
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki konstribusi 

besar dalam proses Islamisasi di nusantara khususnya pulau Jawa. Pesantren tetap 

eksis sejak abad lima belas yang didirikan Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada 

 
 

 
10

https://www.Pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf (Agustus, 2016), 
14 
11

Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformative, 30 
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tanggal 12 Rabiul Awal 822 H bertepatan dengan 8 April 1419 M
12

 dan mampu 

survive bahkan kompetitif dengan lembaga pendidikan lain sampai sekarang. 
 

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang indigenaus,
13

 pesantren dianggap 

memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki lembaga lain. 
 

Kontribusi besar yang dimainkan pesantren adalah membentuk masyarakat 

yang melek huruf dan melek budaya. Hal ini semakin tampak pada saat Indonesia 

mengalami masa penjajahan ketika pendidikan hanya menjadi monopoli bangsa 

kolonial dan bangsawan, pesantren tampil sebagai lembaga pendidikan alternatif 

 

yang kontra elit.
14

 Keberadaan pesantren yang pada umumnya terletak di 

pedesaan menjadikan ia sebagai basis Islam tradisionalis walaupun sekarang 

pesantren telah mengalami urbanisasi. Selain sebagai lembaga pendidikan, 

pesantren dapat pula dipandang sebagai lembaga moral dan lembaga 

kemasyarakatan atau ketiga-tiganya sekaligus. 

 

Pesantren merupakan salah satu kekuatan pendidikan Indonesia yang 

akomodatif dan mewakili kondisi budaya nusantara. Dalam bahasa Abdurrahman 

 

Wahid, pesantren disebut sebagai subkultur.
15

 Sebagaimana disinyalir Nurkholish 

Madjid, seandainya Indonesia tidak mengalami penjajahan bangsa Barat maka 

 
 
 
 

 
12

Muhtarom, Reproduksi ulama di era globalisasi: resistansi tradisional Islam (Pustaka 
Pelajar, 2005). 76 
13

Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Potret Sebuah Perjalanan ...3 
14

Ibid.  
15Abdurrahman Wahid sendiri mengakui bahwa istilah “subkultur” belum mendapatkan  
kesepakatan dari  kalangan pesantren sendiri. Penggunaan istilah ini harus  dipahami  
dalam wacana pengenalan identitas kultural pesantren yang dilakukan orang luar 

pesantren. Jadi, sebutan “subkultur” untuk pesantren bukan berasal dari kalangan 

pesantren  sendiri.  Lihat  Abdurrahman  Wahid,  Menggerakkan  Tradisi (Yogyakarta: 

LKiS, 2003), Cet. II,  1. 
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sistem pendidikan Indonesia adalah sistem pendidikan pesantren.
16

 pesantren 

memiliki potensi dan tanggung jawab yang besar dalam berpartisipasi membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya. 

 

Tradisi di pesantren dicirikan oleh keunikan seperti terlihat dalam sistem 

pendidikan pesantren yang mengajarkan struktur, metode, dan literatur kuno. 

Kalangan pesantren memandang kitab kuning sebagai sumber inspiratif keilmuan 

di pesantren khususnya transformasi ilmu dari seorang kyai pada santrinya. 

Tradisi pengajaran kitab kuning dikenal dengan sistem sorogan, bandongan, 

weton, halaqah dan hafalan.
17 

 

Kitab kuning di pesantren sebenarnya tidak hanya mencakup ilmu-ilmu 

Tafsīr, ḥadith, Fiqih, , Tasawwuf, Naḥwu, ṣaraf, dan Balaghah saja, lebih dari itu 

–meskipun hanya sebagai referensi kepustakaan pesantren- kitab kuning 

mencakup ilmu-ilmu Mantiq, Falaq, Farā’id, ḥisab, Adab al-Baḥthi wa al-

Munadharah (metode diskusi), para ulama, bahkan sudah ada katalogisasi dan 

anotasinya, misalnya kitab Kasyf al-Dhumun fi Asma’i Kutub al-Funūn.
18 

Dalam perjalanannya, pesantren mengalami tantangan globalisasi dan 
 

modernisasi
19

 yang tidak dapat dibendung dan dihindari. Dua fenomena ini 

memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata nilai dunia, pola pergaulan antar 

 
 

16
Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, 3. 

17
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai 

(Jakarta:LP3ES, 1994), Cet. VI, 19. 
18

Ibid., 258-259. 
19

Selama ini, istilah globalisasi dan modernisasi identik dengan bangsa Barat (AS dan 

Eropa).Sehingga setiap sesuatu yang berbau globalisasi dan modernisasi dianggap produk 
dan propaganda bangsa Barat. Kedua istilah ini tidak sama dengan westernisasi (sebuah 
proses menjadikan semua hal ala Barat). Pemahaman terhadap dua istilah ini harus 
ditempatkan secara proporsional dan objektif untuk menjaga dialog keilmuan yang 
konstruktif. Lihat Qodri Azizy, Melawan Globalisai, 13. 
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bangsa dan kompetisi untuk saling menguasai. H.A.R Tilaar menyebut peristiwa 

ini dengan “mega kompetisi” yang ditandai dengan persaingan kualitas dan 

keunggulan.
20 

 

Kualitas dan keunggulan suatu bangsa merupakan tolok ukur 

kemampuannya untuk menjadi aktor dan pemenang mega kompetisi ini. Kondisi 

ini akan menciptakan dua kelompok yang kontradiktif, satu kelompok sebagai 

victim (korban) karena tidak mampu berkompetisi dan kelompok victor 

(pemenang) karena memiliki perangkat kompetisi yang relevan dan tangguh. 

Dengan begitu, tidak ada pilihan lain bagi pesantren untuk tetap eksis dan 

kompetitif kecuali hanya dengan menjadi victor. Kelompok victor akan 

menguasai seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, politik, 

budaya dan informasi. 

 
Sebagai warga (world society), pesantren harus berpikir ulang dalam 

merespon tuntutan zaman yang ditandai dengan cepatnya perubahan di semua 

sektor. Respon pesantren itu harus tetap pada koridor al-muhafādhotu ‘ala al-

qodīm al-şōliḥ wa al-akhdu bi al-jadīd al-aṣlaḥu. Hal ini untuk menghindari 

perubahan radikal yang memungkinkan terjadinya krisis identitas pada pesantren. 

Krisis identitas ini di karenakan pesantren tercerabut nilai-nilai khasnya yang 

telah mengakar kuat menjadi tradisi pesantren. Secara filosofis, jargon ini sesuai 

dengan tipologi Filsafat Pendidikan Islam Perenialis-Esensialis Kontekstual 

Falsifikatif.
21

 Wawasan kependidikan Islam yang concern terhadap 
 
 
 

 
20

H.A.R Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional  (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 4. 
21

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, 
dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 111. 
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kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan 

perkembangan IPTEK dan perubahan kultural-sosial yang ada. 

 
Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri sebagai lembaga pendidikan 

Islam memiliki formulasi unik dalam pembelajaran kitab kuning yang oleh Van 

Bruinessen disebut dengan ”tradisi agung” (the great tradition), ada sistem 

 

tarbiyah dan sistem kilatan serta Formal
22

 Sistem tarbiyah adalah semacam kelas 

regular yang total waktu dibutuhkan untuk bisa lulus adalah sembilan tahun. 

Sedangkan sistem kilatan adalah semacam kelas akselerasi, santri yang mengikuti 

sistem ini biasanya santri yang telah matang kemampuan membaca kitabnya. 

Mereka memperbanyak koleksi kitab dengan mengikuti pengajin wekton yang 

terdiri dari banyak majlis dengan judul kitab yang berbede-beda. Pesantren lain 

 

rata-rata hanya menyelenggarakan sistem tarbiyah saja
23

, sedangkan Formal, 

adalah pesantren yang mengurusi santri yang sedang mengikuti pendidikan formal 

di TK, MI, MTs dll, pada pagi hari santri sekolah formal dan pada sore hingga 

setelah subuh merupakan waktu diniyyah. Pesantren formal ini merupakan salah 

satu cirri PFU serta salah satu strategi dalam menjaga kelestarian pesantren baik 

yang salaf yakni tetap dipertahankan namun tidak menutup diri untuk mengikuti 

perubahan pada lembaga yang lebih formal.
24 

 

Pesantren ini juga konsisten dalam memberikan ijazah wirid-wirid tertentu 

dan asma’ artho secara berkala. Pengawalan wirid dengan jenis, jumlah dan 

waktu tertentu sebagaimana amaliah pengikut thoriqot. Tetapi dalam memberikan 

 
 

 
22

Adalah Pondok yang mengurusi santri-santri yang paginya sekolah Formal. 
23

Mudloruddin, Wawancara, Kwagean, 19 November 2017. 
24

Ibid. 
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ijazah tidak ada baiat sebagaimana ketika masuk thoriqot dan wirid-wiridnya 

tidak hanya mengarah pada satu ṭariqat tertentu. Semua wirid diformulasikan oleh 

kyai pengasuh pesantren. Selain itu masih kentalnya bentuk riyaḍah semacam 

puasa mutih, ngrowot dan yang lain .
25 

 

Gelombang modernisasi telah menimbulkan multi player effect pada 

seluruh sisi kehidupan tak terkecuali pada Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean 

Kediri. Senada dengan penjelasan di atas, Pesantren Fatḥul ‘Ulūm tampaknya juga 

merespon perubahan secara positif. Hal ini bisa dilihat dari sejarah perkembangan 

Pesantren Fatḥul ‘Ulūm yang awalnya hanya concern pada pendalaman kitab 

kuning. Seiring laju modernisasi mulai didirikanlah institusi pendidikan berupa 

madrasah yang berafiliasi dengan kurikulum Kemenag. Selain itu, Pesantren 

Fatḥul ‘Ulūm 
26

 juga melakukan proses mu’adalah sebagimana yang telah 

ditempuh pesantren lain, meskipun kyai akhirnya memutuskan untuk tidak 

mu’adalah namun menyediakan program paket untuk memfasilitasi santri-santri 

yang ingin meneruskan ke-jenjang formal, disisi lain Pesantren telah membuka 

pesantren formal yang mana asrama dan sistem secara manajerial berbeda dengan 

kilatan dan tarbiyah, yakni santri-santri yang ada pada pondok pesantren formal 

santri-santri yang pagi harinya sekolah yang kurikulum nya ikut kurikulum 

pemerintah, pada kasus inilah salah satu strategi pesantren dalam mengatasi pola 

perkembangan pada era modern. 

 
 
 
 
 

 
25

Ijazah wirid dilakukan setiap ada pertemuan alumni atau waktu tertentu. Sedangkan 
asma’artho dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. 
26

A. Nawawi, Wawancara, Kediri, 28 November 2017. 
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Pesantren Fatḥul ‘Ulūm juga merespon perubahan dalam aspek 

 

kepemimpinan pesantren. Kepemimpinan pesantren yang awalnya bersifat kyai 

centris bergerak ke arah kepemimpinan kolektif dengan sistem yayasan. Untuk 

menopang kemandirian pesantren, Pesantren Fatḥul ‘Ulūm juga mengembangkan 

pertanian, peternakan dan badan usaha milik pesantren yang bergerak bidang 

percetakan dan koperasi pesantren. 

 
Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri tetap menjaga eksistensinya 

sebagai pesantren salaf yakni tetap membiarkan pesantren kilatan dan tarbiyah 

tetap berjalan seperti sedia kala namun juga mengikuti perkembangan pergulatan 

dunia pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mendirikan lagi 

pesantren Formal mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Aliyah sebagai respon 

terhadap perubahan yang sedang berjalan di masyarakat. Dengan demikian 

pesantren telah menyediakan ragam pelayanan untuk menjaring keragaman 

kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan langkah yang sangat menarik untuk 

sebuah lembaga pendidikan Islam dalam meladeni tantangan perubahan zaman 

dengan cara mempertahankan kearifan yang telah ada dan menciptakan kembali 

kearifan yang berbeda merupakan ciri pesantren tersebut dengan kata lain 

mempertahankan salaf dengan perangkat modern. 

Oleh karena itu penelitian ini penulis susun dalam tesis yang berjudul: 

 

Manajemen Perubahan Lembaga Pendidikan Islam Studi Kasus di 
 

Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri. 
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B.  Rumusan Masalah 

 

Karena luasnya scope permasalahan yang dikaji, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

 
1. Bagaimana fase perubahan di pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri? 

 
2. Bagaimana perubahan pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri pada ranah 

struktur, teknologi, tata fisik, dan manusia? 

 

 

C.  Tujuan Penelitian. 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
 

1. Menjelaskan  tentang  fase  perubahan  di  pesantren  Fatḥul ‘Ulūm  Kwagean 

 

Kediri. 
 

2. Menjelaskan perubahan pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri pada ranah 

struktur, teknologi, tata fisik, dan manusia. 

 

 

D.  Kegunaan Penelitian. 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagaimana 

berikut: 

 
1. Secara teoritis 

 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk informasi bagi pembaca dan acuan bagi 

peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

 
b. Hasil penelitian ini merumuskan Manajemen Perubahan Lembaga Pendidikan 

Islam (Studi Kasus di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri). 
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2. Secara praktis 

 

a. Bagi pimpinan pesantren dapat dijadikan acuan untuk mengetahui menejemen 

perubahan melalu fase-fase perubahan dalam mempertahankan tradisi 

pesantren di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri 

b. Bagi para pengasuh pesantren agar terus merespon yang positif terhadap 

perubahan yang terjadi dengan tetap mempertahankan tradisi yang dimilikinya. 

 

 

E.  Sistematika Pembahasan. 

 

Untuk mempermudah hasil penelitian dan agar dapat dicerna runtut 

diperlukan sebuah sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini. 

Penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 bab, yang masing-masing bab terdiri dari 

sub-sub yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika ini menguraikan 

secara garis besar apa yang termaktub dalam setiap bab. Sistematika pembahasan 

dalam tesis ini dirancang untuk diuraikan dengan sistematika sebagai berikut: 

 
Bab Pertama, Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi tesis secara 

keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penegasan 

istilah dan sistematika pembahasan. 

 
Bab Kedua, Telaah Pustaka dan Landasan Teori. Pada bab ini dipaparkan 

teori-teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. 

 
Bab Ketiga, Metodologi Penelitian yang digunakan mulai dari pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

tehnik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data. 
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Bab Keempat,Temuan Penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran 

data umum yang meliputi: sejarah berdirinya Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean 

Kediri ; letak geografis; visi, misi, dan landasan pendidikan; dinamika 

kepemimpinan; struktur kepengurusan; sistem pendidikan; keadaan asātid dan 

santri Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri dan data khusus yang berkaitan 

dengan rumusan masalah. 

 
Bab Kelima, Analisis Data yang terdiri dari deskripsi konstruk Manajemen 

perubahan di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean. 

Bab Keenam, Penutup. Berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan-

pembahasan sebelumnya, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami 

intisari penelitian. 



 
 
 
 

BAB II 
 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 
 

A.  Telaah Pustaka. 

 

Penelitian yang terdahulu yang relevan dengan yang akan diteliti adalah 

disertasi dari Nur Efendi selaku dosen di STAIN Tulung Agung yang berjudul 

“Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Konstruksi Teoritik dan Praktik 

Pengelolaan Perubahan Sebagai Upaya Pewarisan Tradisi dan Menatap Tantangan 

Masa Depan”. Disertasi tersebut mengungkapkan bahwa pesantren yang 

merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang bernuansa tradisional 

serta memiliki tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang agung dihadapkan dengan 

tuntutan perubahan, baik secara struktur bahkan kurikulum seiring dengan 

perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, 

sehingga pesantren harus segera menentukan sikap agar pesantren tetap diminati 

oleh masyarakat yang beragam tersebut, strategi yang digunakan untuk mengelola 

perubahan tersebut di pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut yang mendirikan 

sekolah umum serta Pesantren Ma’dinatul ‘Ulūm Panggul adalah dengan 

mendirikan sekolah yang bernaung di bawah Kementerian pendidikan dan 

kebudayaan, dengan demikian pesantren yang dulunya tidak mengeluarkan ijasah 

formal diakui oleh pemerintah kini harus memberikannya guna menjawab 

kebutuhan masyarakat, semua santri yang sebelumnya hanya ngaji kitab kuning 

sekarang mendapatkan tambahan yaitu sekolah pagi (Sekolah formal SDIT, 

SMPIT, atau SMK). 

 
 
 
 

 

17 
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Penelitian Saifulloh, seroang mahasiswa UIN Yogyakarta tahun 2015, yang 

berjudul “ Manajemen Perubahan Pondok Pesantren; Studi Peran Kepemimpinan 

Dalam Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren Al-Qur’an Cijantung Ciamis, 

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa respon perubahan pada pesantren Al-

Qur’an Cijantung Ciamis pada struktur kurikulum , hal tersebut diprakarsai oleh 

pemimpin pesantren yang mengambil peran sebagai aktor perubahan pada 

pesantren tersebut, perubahan pada sektor struktur yakni kepemimpinan yang 

sebelumnya berpusat pada kyai sekarang telah beralih pada kepemimpinan 

kolektif yaitu sistem yayasan, sedangkan perubahan pada ranah teknologi yaitu 

pesantren tersebut telah mengadopsi kurikulum dari Kemenag (sekolah formal), 

selanjutnya pada jenjang tata fisik yaitu pembangunan gedung seperti asrama 

(yang sebelumnya hanya rumah kyai sebagai asrama), koprasi santri, lab., BMT 

dan perpustakaan, hal mtersebut ternyata dipicu dari SDM pengurus dan 

Pengajarnya Notabene pendatang baru dan telah dibekali dengan gelar-gelar 

akademik mulai S1, S2, Dan S3, sehingga perubahannya sangat terlihat pesat dan 

lebih modern. 

 
Jurnal Muaddib, vol.06 no.01 Januari-Juni 2016 yang berjudul “Pendidikan 

Islam di Pesantren Antara Tradisi dan Tuntutan Perubahan” yang ditulis oleh 

Noor Hafidloh Dosen PGMI IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk bahwa dalam 

jurnal tersebut memaparkan bahwasannya pesantren secara umum tidak tergesa-

gesa dalam mengadopsi sistem pendidikan formal akan tetapi lebih 

mempertahankan segi nilai-nilai luhur yang sudah ada, namun apabila memang 

harus berubah porsi perubahannya hanya sedikit, umumnya ada beberapa cara 
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yaitu: merevisi kurikulum , yaitu memasukkan kurikulum ketrampilan dan 

sebagian mata pelajaran umum sehingga pesantren lebih selektif dan tidak bakal 

kehilangan ruh pesantren itu sendiri yang menjadi cirri khas. 

 
Penelitian yang akan penulis lakukan dilihat dari Strategi pesantren dalam 

merespon perubahan sangat berbeda yakni, pertama, ketiga pesantren di atas 

pesantren yang sebelumnya bersifat klasik, kini berubah menjadi semi modern 

dengan memberikan mata pelajaran umum pada santrinya, meskipun waktu 

jadwal pembelajarannya terpisah, akan tetapi santri kalau pagi sekolah formal dan 

pada malam hari sekolah diniyyah, kedua, ketiga peneliti hanya fokus pada salah 

satu sistem yang dirubah, sedangkan Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri merespon 

perubahan melalui fase Unfreezing, Changing, Refreezing, sektor perubahan 

terjadi pada struktur, Teknologi, Tata fisik, Manusia, mengambil sisi baik dari 

teknologi untuk dimanfaatkan dan modernitas akan tetapi tetap mempertahankan 

(membiarkan) pesantren salaf (kilatan dan tarbiyah ) berjalan seperti biasa dan 

juga menyediakan pesantren semi modern yang di dalamnya ada ngaji kitab serta 

sekolah formal sebagai bentuk akomodasi kebutuhan masyarakat yang 

membutuhkan lembaga tersebut, dan yang mengherankan bagi penulis adalah 

bahwa pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean yang masih sistem kilatan peminatnya 

tidak berkurang, begitu juga pesantren yang semi modern juga terus berkembang, 

hal ini dibuktikan pembangunan asrama bagi santri Formal serta jumlah santri 

terus bertambah 
1
, begitu juga gotak

2
  bagi santri kilatan juga terus bertambah 

 
 

 
1
01/D/21-VII/2017 

2
02/D/21-VII/2017 
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sehingga penulis menyimpulkan degan adanya penambahan asrama bisa 

diindikasikan santrinya juga bertambah. Kenyataan-kenyataan di atas yang 

menuntun penulis untuk tertarik meneliti lebih lanjut, lebih mendalam dan benar-

benar tidak sama dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. 

 
B.  Kajian Teori. 

 

1. Konsep Manajemen Perubahan. 

 

a. Definisi Manajemen. 

 

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk 

mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. 

Terdapat berbagai pendapat tentang pengertian manajemen, walaupun pada 

dasarnya mempunyai makna yang kurang lebih sama. 

 
Marry Parker Foller menyatakan bahwa manajemen adalah the art of getting 

things done through people, yaitu sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala 

sesuatu dilakukan melalui orang lain. Hal ini meminta perhatian pada kenyataan 

bahwa manajer mencapai tujuan organisasi dengan mengatur orang lain untuk 

melakukan pekerjaan yang diperlukan, tanpa melakukan pekerjaan sendiri. 

 
Dubrin mengartikan manajemen sebagai suatu proses menggunakan sumber 

daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning dan 

decision making, organizing, leading, dan controlling.
3 

 

Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan 

mengawasi pekerjaan anggota oeganisasi dan menggunakan semua sumber daya 

 
 
 
 

 
3
Wibowo, Manajemen Perubahan Edisi ke Tiga,(Yogyakarta: Buku Pintar 2013), 9. 
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organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan 
 

dengan jelas.
4 

 

Sementara itu Robbins dan Coultar memberikan definisi manajemen sebagai 

suatu proses untuk membuat aktifitas terselesaikan secara efisien dan efektif 

dengan dan melalui orang lain. 

 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses 

penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 

 
b. Proses Manajemen. 

 

Manajemen merupakan suatu proses atau serangkaian tindakan untuk 

mencapai tujuan dengan menjalankan fungsi manajemen dan menggunakan 

sumber daya. Dengan demikian manajer menggunakan sumber daya dan 

menjalankan empat fungsi utama manajemen, yaitu planning, organizing, leading, 

dan controlling untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Dubrin terdapat 

bentuk sumber daya yaitu sebagai berikut:
5 

 

1) Human resources yaitu pekerja yang diperlukan untuk menjalankan 

pekerjaan. 

 
2) Financial resources yaitu uang yang digunakan manajer dan organisasi 

untuk membiayai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. 

 
3) Physicial resources yaitu barang dan bangunan, termasuk bahan baku, ruang 

kantor, fasilitas produksi, dan peralatan kantor yang dipergunakan untuk 

beroperasinya organisasi. 

 
 

4
Ibid. 

5
Ibid, 11 
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4) Informational resources yaitu data yang digunakan manajer dan organisasi 

sebagai dasar pertimbangan untuk menjalankan pekerjaan dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

 
c. Fungsi Manajemen. 

 

Fungsi manajemen dikemukaan dengan berbagai terminology yaitu sebagai 
 

berikut:
6 

 

1). Planning merupakan langkah pertama yang harus dilakukan seorang manajer 

untuk mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan, 2). 

Organizing merupakan tanggung jawab manajer untuk mendesain struktur 

organisasi dan mengatur pembagian pekerjaan. Organizing merupakan persiapan 

sebelum pekerjaan sebenarnya dilakukan. 3). Staffing merupakan pekerjaan 

manajer untuk mengisi jabatan yang tersedia dalam organisasi. Kinerja seorang 

manajer sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari orang-orang yang 

membantunya, oleh karena itu manajer harus cermat dalam memilih orang yang 

ditempatkan dalam suatu jabatan agar dapat membantu mencapai tujuan 

organisasi. 4). Leading merupakan fungsi manajer untuk mengarahkan dan 

mengkoordinasikan orang untuk menjalankan pekerjaan agar tujuan dapat dicapai. 

 
5) Actuating merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam fungsi 

planning dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam 

organizing. 6). Controlling merupakan aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua 

hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi. Dengan 

demikian controlling melakukan koreksi terhadap pelaksaan dan untuk 

 
 

 
6
Ibid, h.12-14 
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mengetahui  apakah  tujuan  dapat  dicapai.  Namu  selanjutnya  ditambah  dengan 
 

istilah 7). Motivating serta 8). Evaluating, 
7
 keduanya merupakan hal yang tidak 

kalah penting dalam posisinya sebagai fungsi manajemen, karena motivasi 

merupakan perangkat baru sebagai strategi dalam menjalankan organisasi agar 

berjalan sebagaimana mestinya, tanpa adanya motivasi dari atasan dimungkinkan 

kinerja bawahan akan mengalami sebuah kekosongan penjiwaan kerja demikian 

sebaliknya yakni atasan tanpa motivasi dari bawahan akan menjadi pemimpin 

tanpa dukungan secara emosional dan tidak terdapat keterjalinan emosional yang 

saling mendukung di antara para pelaku organisasi pada tataran masing-masing 

tingkatan.
8 

 

d. Tantangan Manajemen. 

 

Manajer cenderung akan bekerja sekuat tenaga dengan mengerahkan 

segenap potensinya dan menggerakkan semua bawahannya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Namun, untuk mencapai tujuan organisasi tidaklah mudah dan banyak 

tantangan. Tantangan yang dihadapi manajemen berkembang sesuai 

perkembangan lingkungan, termasuk semakin kuatnya tekanan global dan 

kompetisi. Tantangan manjemen dapat bersifat eksternal maupun internal. 

Tantangan eksternal bersumber dari factor luar organisasi dan di luar kendali 

manajer. Sementara itu tantangan internal berasal dari dalam organisasi sendiri, di 

mana manajer berpeluang untuk mengendalikan. 

 
 
 
 
 

 
7
Mawahid Shulhan, Soim, Manajemen Pendidikan Islam “Strategi Dasar Dalam 

Meningkatkan Mutu pendidikan Islam” (Yogyakarta: Kalimedia 2018), 33. 
8
Ibid, 23 
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Menurut Stoner dan Freeman ada empat tantangan yang dihadapi dalam 
 

manajemen yaitu sebagai berikut: 
9
 1). The Need Vision (Perlunya Visi). 

Diperlukan adanya visi dari seorang manajer yang menunjukkan arah yang harus 

dicapai organisasi. Tanpa adanya visi yang jelas dari manajer, setiap orang dapat 

bekerja dengan arah yang berbeda-beda. 2). The Need Ethics (Perlunya Etika). 

Manajer dalam menjalankan bisnis mereka bekerja sama dengan banyak pihak 

oleh karena itu manajer dalam bekerja harus berpedoman pada etika yang berlaku 

di dunia bisnis. 3). The Need for Cultural Diversity (Perlunya Keberagaman 

Budaya). Manajer perlu menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan 

kesamaan perlakuan pada pekerja tanpa memandang perbedaan ras, budaya dan 

jenis kelamin. 4). The Need for Training (Perlunya Training). Manajer yang ingin 

berhasil dalam memimpin organisasi perlu menyadari akan pentingnya 

pengembangan diri tentang masalah-masalah yang sedang berkembang melalui 

training yang dilakukan di dalam maupun di luar organisasi. 

 

 

e. Manajemen Pendidikan Islam 

 

Berkaitan dengan manajemen dalam sebuah pendidikan Islam terutama 

pada lembaga pesantren manajemen bisa diartikan sebuah seni dalam mengatur 

sebuah lembaga pendidikan yang berasaskan Islam untuk mencapai target tertentu 

dengan baik.
10 

 
 
 
 
 
 

 
9
Ibid, 27-28 

10
Muwahid Shulhan, Soim, Manajemen Pendidikan Islam”strategi dasar menuju 

peningkatan mutu pendidikan Islam”(Yogyakarta:Kalimedia 2018),Cet.1.1 
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f. Definisi Perubahan. 

 

Pada hakikatnya kehidupan manusia maupun organisasi diliputi oleh 

perubahan secara berkelanjutan. Di satu sisi karena adanya faktor eksternal yang 

mendorong terjadinya perubahan, di sisi lainnya perubahan justru dirasakan 

sebagai suatu kebutuhan internal. Oleh karena itu perubahan perlu lebih dipahami 

untuk mengurangi tekanan si terhadap perubahan. 

 
Pengertian perubahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal 

(keadaan) yang berubah atau suatu peralihan. Perubahan merupakan suatu 

keharusan karena perubahan adalah esensi dari kemajuan. Menjadi maju berarti 

harus berpindah posisi semakin kedepan dari posisi semula. 

 

Kata “perubahan” dalam bahasa Inggris disebut dengan change
11

 atau 

taghyir dalam bahasa Arab. Perubahan dapat dimaknai sebagai beralihnya 

keadaan sebelumnya (the before condition) menjadi keadaan setelahnya (the after 

 

condition).
12 

 

Pengertian lain tentang perubahan adalah making things different yakni 

membuat sesuatu menjadi berbeda atau beralih baik dari sisi tempat, ukuran, sifat 

dan sebagainya. Perubahan pasti menghasilkan perbedaan, namun perbedaan itu 

sesungguhnya bukan tujuan karena terdapat dua jenis perubahan perubahan yang 

diinginkan dan perubahan tidak diinginkan. 

 
 
 

 
11

John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Indonesia Inggris (Jakarta: Grammedia 
pustaka Utama 1992) edisi 3, 425 
12

Nur  Efendi,  Manajemen  Perubahan  di  Pondok  Pesantren  (Yogyakarta:  Kalimedia, 
2016), 25 
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Perubahan  adalah  transformasi  dari  keadaan  sekarang  menuju  keadaan 
 

yang diharapkan di masa depan.
13

 Perubahan inilah yang dimaksud dalam 

konteks kajian ini, yakni perubahan yang diinginkan membawa kepada kemajuan 

dan kemaslahatan kehidupan. Perubahan adalah cermin dari gerak kehidupan, oleh 

karenannya maka manajemen perubahan menjadi penting untuk mengelola 

kehidupan agar tetap hidup. 

 

Dari berbagai definisi perubahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

upaya perubahan sebenarnya adalah upaya pembaharuan atau sebuah inovasi. 

g. Jenis-jenis perubahan.
14 

 

1. Perubahan menaik atau radikal (Incremental change) 

 

Perubahan radikal merupakan perubahan suatu organisasi melalui langkah-

langkah yang terlihat kecil namun terus menerus dilakukan sebagai langkah 

rekayasa ulang organisasi lain ataupun sebelumnya. 

 
Perubahan yang demikian umumnya sangat signifikan hasil dari proses 

perubahannya, suatu contoh dari perubahan ini adalah di suatu kota ada 3-4 toko 

baju, salah satu dari toko baju tersebut menawarkan produk, desain, pelayanan 

serta setting tempat yang berbeda sehingga dapat menarik minat konsumen. Hal 

ini membuat toko-toko yang lain akan mempelajari hal tersebut dan sebagai bahan 

acuan dalam perubahannya, namun tidak mungkin perubahnnya secara langsung 

akan tetapi sedikit-demi sedikit akan mengikuti toko yang sudah berkembang 

tersebut. 

 
 

 
13

Wibowo, Manajemen Perubahan Edisi ke Tiga, 1 
14

Mike Bourne, Pippa Bourne, Successful Change Management In A Week (London: 
Hodder Education 2012), 9 
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2. Perubahan berkelanjutan (continuous change)  
 

 Kelebihan   Kekurangan  

      

Perbaikan Banyak langkah kecil Lambat.  

berkelanjutan membuat  perubahan  menjadi Dapat menghasilkan 

 kebiasaan   penglihatan yang  sempit  dan 

    kehilangan peluang 

     

Perbaikan Merangsang pemikiran yang Resiko lebih besar. 

langkah radikal dan berpotensi meraih Mengganggu kinerja   selama 

 sesuatu yang cepat  perubahan dilakukan. 

      
 

Table 1.
15

 Kelebihan dan Kekurangan antara Perbaikan berkelanjutan dan perbaikan langkah 
 
 

 

Strategi perubahan berkelanjutan memang sering kali tidak terlihat, setiap 

anggota dalam perubahan sering menganggap bahwa ini bukan sebuah langkah 

perubahan, namun sebenarnya adalah langkah perubahan yang ringan tanpa 

menganggu sistem yang sudah ada kan tetapi memerlukan waktu panjang dan 

hasil dapat dilihat ketika semua bagian kecil perubahan menjadi kebiasaan. 

 
Organisasi sekolah baru-baru ini di bebrapa tempat mulai terlihat 

perubahan yang langkahnya kecil namun hampir menjadi kebiasaan, contoh 

sebuah sekolah umum mulai SD, SMP, SMA Negeri mulai ngetren dengan 

kostum Islami, siswi mulai memakai jilbab dan pakaian panjang, lambat-laun 

menjadi kebiasaan dan anggapannya bahwa kalau lagi sekolah harus memakai 

kostum tersebut apabila tidak memakai kostum tersebut terasa aneh dan kurang 

sopan. 

  
15

Ibid, 15 
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3. Perubahan terarah atau bersifat partisipatif (participative change)
16

 

 

Perubahan partisipatif merupakan perubahan yang dikelola dengan cara 

mengadakan sosialisasi serta konfirmasi terhadap semua pihak yang terkena 

dampak atas perubahan tersebut. 

 
Dalam perubahan ini, membutuhkan pemimpin yang mempunyai kekuatan 

dalam memerintah, serta kebaikan hati secara partisipatif berdiskusi secara 

berkesinambungan agar pihak-pihak yang terkena dampak negatif atas perubahan 

tersebut tidak mengalami goncangan yang keras. 

 
h. Tujuan Perubahan. 

 

Tujuan dari suatu perubahan yaitu pertama, untuk meningkatkan 

kemampuan adaptabilitas yakni kemampuan sebuah organisasi untuk merasa dan 

memahami baik lingkungan internal maupun eksternalnya dan mengambil 

tindakan yang sesuai untuk menciptakan kecocokan atau keseimbangan yang lebih 

baik antara kedua lingkungan tersebut. kedua yaitu kopabilitas kemampuan suatu 

sistem sosial untuk mempertahankan identitas dan integritasnya sebagai suatu 

system yang kuat dengan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang 

terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternalnya.
17 

 

Perubahan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan 

berbagai hal, baik manfaat maupun tantangannya supaya perubahan tersebut tidak 

terlalu beresiko. 

 
 
 
 
 

 
16

Todd D. Jick, Maury A. Peiperl, Managing Change “cases and concepts” (New York: 

McGraw-Hill 2003) 209. 
17

Ibid, 108 
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i. Faktor Pendorong Perubahan. 

 

Faktor pendorong sebuah perubahan adalah semakin canggihnya 

teknologi, tuntutan pasar atau tuntutan pelanggan yang semakin banyak, 

persaingan semakin tidak terbendung, stakeholder semakin banyak permintaan 

terkait dengan sebuah nilai, demografis sebuah negara berubah, faktor politik, 

bencana, krisis, perang dan lain-lain, sehingga mengakibatkan tergoncangnya 

sebuah organisasi yang tidak siap dengan kondisi tersebut, akan tetapi apabila 

sebuah organisasi mempu membaca serta mengantisipasi dengan baik bisa 

dimungkinkan organisasi tersebut akan mendapatkan keuntungan dari sebuah 

perubahan tersebut yang berupa peningkatan kualitas, kinerja dan lain-lain. 

 
Sedangkan menurut Hussey yang menjadi pendorong bagi kebutuhan akan 

 

perubahan yakni sebagai berikut:
18

, 1). Perubahan teknologi terus meningkat, 2). 

Persaingan semakin intensif dan menjadi global, 3). Pelanggan semakin banyak 

tuntutan, 4). Profil demografis negara berubah, 5). Privatisasi bisnis milik 

masyarakat berlanjut, 6). Pemegang saham minta lebih banyak nilai. 

 
Greenberg dan Baron berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang 

 

merupakan kekuatan di belakang kebutuhan akan perubahan yaitu:
19

 Perubahan 

terencana: perubahan dalam produk atau jasa, perubahan dalam ukuran dan 

struktur organisasi, perubahan dalam sistem administrasi, dan introduksi teknologi 

baru. Perubahan tidak terencana: pergeseran demografis, kesenjangan kinerja, 

peraturan pemerintah, kompetisi global, perubahan kondisi ekonomi, kemajuan 

dalam teknologi. 

 
 

18
Ibid, 82-84 

19
Nur Efendi, Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren, 38 
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Organisasi atau lembaga yang di dalamnya terdapat kepentingan ekonomi, 

pendapatan, gaji, jabatan dan sebagainya akan mempunyai respon-respon terhadap 

perubahan-perubahan yang akan terjadi pada organisasinya, yang tidak lain akan 

mempengaruhi beberapa kepentingan yang telah disebutkan di atas, maka respon- 

 

respon tersebut dalam bukunya Wibowo
20

 diklasifikasikan menjadi respon positif 

dan respon negatif, respon positif merupakan umpan balik seseorang atau 

kelompok dalam sebuah perubahan dengan berpandangan mendukung serta ikut 

serta dalam proses perubahan, namun respon negatif merupakan pandangan 

ataupun tindakan yang tidak mendukung perubahan karena adanya ketakutan, 

ketidak percayaan serta kekhawatiran pribadi dan kelompok, respon tersebut 

selanjutnya disebut sebagai ”resistensi”, lanjut masih dalam buku yang sama, 

wibowo menggambarkan bahwa resistensi terhadap perubahan bersifat tiga 

dimensi yakni dimensi affective-bagaimana orang merasa tentang perubahan, 

cognitive-bagaimana orang berfikir tentang perubahan, serta behavioral-apa yang 

dilakukan orang dalam perubahan. Behavioral digolongkan dalam dua bentuk 

yaitu pasif bahwa seseorang mendukung secara verbal perubahan namun berlagak 

seolah lupa, menangguhkan, dll sedangkan aktif yakni menunjukkan bentuk 

ketidak setujuan dengan tindakan-tindakan seprti ejekan, intimidasi, sabotase, 

menemukan kesalahan-kesalahan dll.
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20

Wibowo, Manajemen Perubahan (Jakarta: PT. Raja grafindo persada  2012), 152 
21

Ibid, 152 
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j. Faktor-faktor Penyebab Gagalnya Perubahan. 

 

Banyak perubahan telah dilakukan dengan berhasil, namun banyak pula 

yang mengalami kegagalan. Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan adalah 

 

sebagai berikut:
22

 1). Implementasi memerlukan waktu yang lebih lama dari pada 

yang direncanakan, 2). Kebanyakan masalahnya tidak diidentifikasi sebelumnya, 

3). Aktivitas dalam implementasi tidak cukup dikoordinasikan, 4). Aktivitas dan 

krisis yang bersaing memecahkan perhatian sehingga keputusan tidak dilakukan, 

5). Manajer kekurangan kapabilitas yang diperlukan untuk melakukan perubahan, 

 

6). Pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada bawahan tidak cukup, 7). Faktor 

eksternal yang tidak terkendali berdampak pada implementasi, 8). Manajer 

departemen tidak cukup memberi kepemimpinan dan arahan, 9). Tugas pokok 

implementasi tidak didefinisikan secara detail, 10). Sistem informasi yang tersedia 

tidak cukup memonitor implementasi. 

faktor penghambat perubahan adalah
23

 para individu-individu dan tingkat 

keorganisasian yang menentang perubahan.Teori-teori tentang organisasi dan 

prilaku keorganisasian mengajarkan kita bahwa kepribadian, persepsi, 

pembelajaran, dan motivasi merupakan karasteristik dasar, individu-individu yang 

menyebabkan mereka cenderung menentang perubahan. Berikutini merupakan 

alasan-alasan mengapa individu-individu menentang perubahan: 

 
Persepsi selektif, Kita mengetahui bahwa manusia sering kali mempersepsi 

hal yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Andai kata perubahan terjadi, 

maka para individu cenderung memusatkan perhatian mereka 

 
 

22
Ibid, 41-42 

23
Ibid, 29 
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pada persoalan bagaimana mereka akan mendapatkan pengaruh secara pribadi, 

dari pada memandang gambaran lebih luas tentang perubahan tersebut bagi 

organisasi dimana mereka bekerja. 

 
Kurangnya informasi, Manusia menentang perubahan, karena mereka 

tidak memiliki (cukup banyak) informasi tentang apa yang diekspektasi dari 

perubahan tersebut, atau mengapa kiranya perubahan tersebut demikian penting. 

Adanya kata alasan-alasan bagi adanya perubahan tidak diterangkan secara jelas, 

maka manusia cenderung mengisi kekurangan-kekurangan informasi yang mereka 

rasakan dengan tindangan spekulasi, yang kerap kali mengasumsi menekankan 

sisi keburukan dari pihak yang melaksanakan perubahan tersebut, dan dampak 

buru bagi diri pribadi mereka masing-masing.
24 

 

Perasaan takut terhadap hal yang tidak diketahui, Individu-individu 

menentang perubahan apabila mereka tidak memiliki kepastian tentang bagaimana 

perubahan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Mungkin mereka 

mengajukan pertanyaan: ”bagaimanakah perubahan tersebut akan mempengaruhi 

kepastian pekerjaan (job security).
25 

 

Pihak lain, risau tentang ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan 

diri dengan perubahan, atau ketidak mampuan untuk melakukan tugas-tugas 

sebaik mereka melaksanakannya sebelum perubahan terjadi. Di samping itu, 

perasaan takut tentang kemungkinan terjadinya kehilangan jabatan, status, atau 

kekuasaan yang sudah dimiliki. Ada juga kemungkinan bahwa pekerjaan akan 

kurang begitu menyenangkan atau menjadi lebih sulit, setelah perubahan 

 
 

24
Ibid. 

25
Ibid. 
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dilaksanakan dan timbul kemungkinan hilangnya interaksi-interaksi sosial yag 

disenagi. 

 
Kebiasaan, Banyak orang yang mempreferensi kegiatan dan kejadian-

kejadian yang sudah biasa dihadapi mereka, sekalipun hal tersebut tidak optimal. 

Perhatikan misalnya upaya seorang perokok, yang ingin memnghentikan 

kebiasaan merokoknya, atau seseorang yang berupaya untuk mengatasi kebiasaan 

tidak berolahraga. Mengubah suatu kebiasaan sangat sulit, karena hal tersebut 

memerlukan upaya keras , dan hal itu juga berarti bahwa terpaksa dikorbankan 

manfaat yang dipersepsi dalam pikiran orang tentang kebiasaan yang ada, 

sekalipun perilaku baru akan menimbulkan dampak yang lebih menguntungkan. 

 
Penolakan terhadap pihak yang menginisiasi perubahan, Andai kata 

sesuatu perubahan terkesan bersifat arbitrer, atau tidak masuk akal, atau penetapan 

waktunya, dan cara pengimplementasiannya kurang menarik minat orang-orang 

yang diekspektasi melaksanakannya maka akan timbul kejala, di mana sikap 

penolakan dan amarah sering kali ditunjukkan kepada pihak yang memulai 

(menginisiasi) perubahan tersebut. 

 
faktor penghambat suatu perubahan dalam individu dan organisasi sebagai 

berikut:1). Semangat rendah, 2). Tingginya tingkat ketidakpuasan pegawai, 3). 

Komunikasi yang buruk, 4). Pengambilan keputusan yang salah, 5). Rendahnya 

produktivitas dan kualitas kerja, 6). Menurunnya produktivitas peralatan, 7). 

Hubungan dengan karyawan yang buruk, 8). Kemacetan kerja, 9). Tingginya 

angka kecelakaan, 10). Tingginya angka pergantian karyawan, 11). Tingginya 

tingkat kelambanan, 13). Tingginya angka absensi 
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k. Fase-fase Perubahan. 

 

Perubahan yang terencana harus melalui beberapa fase, fase tersebut 

adalah: Fase eksplorasi, yaitu organisasi menggali dan menentukan apakah akan 

melakukan perubahan secara spesifik atau tetap bertahan, jika melakukan 

perubahan maka harus komit dengan SDM serta SDA untuk perubahan tersebut. 

 
Fase perencanaan, yaitu pengumpulan informasi serta diagnosa masalah 

secara mendalam dan tepat untuk menciptakan tujuan serta mendesain tujuan 

perubahan dengan baik dan tepat. Fase tindakan, yaitu proses pelaksanaan 

program yang telah direncanakan dan menggerakkan organisasi dari Current state 

(Kondisi sekarang) kepada future state (Keadaan mendatang) yang diharapkan 

serta menciptakan pengaturan dan mendapatkan dukungan untuk melakukan 

perubahan dan evaluasi. 

 
Fase integrasi, yaitu fase yang dilakukan setelah perubahan dilakukan 

dengan sukses, hal ini merupakan tindakan menstabilkan kondisi seperti semula 

 

(Sebelum berubah) dengan budaya yang baru (setelah perubahan).
26

 Perubahan 

yang terencana harus melalui beberapa fase, fase tersebut adalah Pertama; Fase 

eksplorasi, yaitu organisasi menggali dan menentukan apakah akan melakukan 

perubahan secara spesifik atau tetap bertahan, jika melakukan perubahan maka 

harus komit dengan SDM serta SDA untuk perubahan tersebut. Kedua; Fase 

perencanaan, yaitu pengumpulan informasi serta diagnosa masalah secara 

mendalam dan tepat untuk menciptakan tujuan serta mendesain tujuan perubahan 

dengan baik dan tepat. Ketiga; Fase tindakan, yaitu proses pelaksanaan program 

 
 

 
26

Maisah, Manajemen Pendidikan, (Ciputat: Referensi 2013), 119 
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yang telah direncanakan dan menggerakkan b organisasi dari Current state 

(Kondisi sekarang) kepada future state (Keadaan mendatang) yang diharapkan 

serta menciptakan pengaturan dan mendapatkan dukungan untuk melakukan 

perubahan dan evaluasi. Keempat; Fase integrasi, yaitu fase yang dilakukan 

setelah perubahan dilakukan dengan sukses, hal ini merupakan tindakan 

menstabilkan kondisi seperti semula (Sebelum berubah) dengan budaya yang baru 

(setelah perubahan).
27 

 

Kurt Lewin mengembangkan cara yang mudah dalam mengidentifikasi fase 

dalam perubahan terencana yakni: pertama, Fase unfreezing, yaitu fase pencairan 

dengan langkah seorang manajer memimpin dalam proses perubahan yang 

sebelumnya telah mengadakan sosialisasi terhadap bawahan, memberikan arahan, 

pengertian terhadap mereka bahwa organisasi harus berubah namun tidak akan 

mengurangi kesejahteraan secara finansial dan sosial para bawahan. Fase ini 

berarti melemahkan kekuatan-kekuatan yang memungkinkan terjadinya resistensi 

dan provokasi.
28

 Kedua, changing yaitu fase pergerakan atau mulai berubah, Pada 

tahap ini bawahan dibiasakan melepaskan cara dan kebiasaan lama dalam 

melakukan tugasnya dalam organisasi serta membiasakan bekerja, bertindak dan 

berperilaku dengan kebiasaan baru yang telah dirumuskan dan disepakati 

bersama. Ketiga, Refreezing, yakni membekukan kembali kebiasaan baru yang 

telah dilakukan. Namun apabila menurut anggapan bawahan ternyata tidak 

menguntungkannya, maka pihak manajer harus mengambil tindakan yang bersifat 

 
 

 
27

Ibid. 
28

Gary Dessler, Manajemen Sumberdaya Manusia.,Terj. (New Jersy: PT.Indeks 2008), 

edisi 10, 303 
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positif bahkan negatif, semisal dengan tindakan more coercive yakni pemaksaan 

terhadap peraturan baru dengan berbagai macam strateginya agar tetap bisa 

berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila anggapan bawahan kebiasaan 

baru sangat menguntungkan maka hal tersebut dapat sebagai amunisi perkuatan 

pembekuan (reinforcement)
29

. 
 

 Kondisi yang berlaku  kondisi transisi  kondisi baru 

          

 Peranan dan struktur yang    Melepaskan pekerjaan   Peranan dan struktur yang 

 berlaku.    lama.   berlaku. 

 Konfortable, terbiasa, dan    Memulai pekerjaan baru   Konfortable, terbiasa, dan 

 pasti    Mengubah tugas , rutin,   pasti 

 Terkontrol, pasti dan    tuntutan dan hubungan.   Terkontrol, pasti dan 

 terbukti        terbukti 
          

 Menciptakan kebutuhan    Mengubah manusia dan   Memperkuat hasil-hasil 
 akan perubahan    kelompok-kelompok,   Pekerjaan dan rutin baru 
 Meminimalisasi tantangan    tugas, struktur, dan   Membuat modifikasi 

 Terhadap perubahan    teknologi   konstruktuf 
          

 Pencairan  mengubah  pembekuan  
 

Gambar 2: macam-macam fase perubahan yang direncanakan di dalam 

organisasi-organisasi.
30 

 

 

Penelitian yang dilakukan ini akan membahas bagaimana proses perubahan 

akan dilaksanakan dengan proses-proses berkesinambungan seperti pada gambar 

 
2. Pada proses awal dalam menjalankan perubahan organisasi secara terencana 

adalah dengan langkah unfreezing atau pencairan yakni menganalisis apa yang 

perlu di ubah?, siapa yang diajak menjalankan misi perubahan?, siapa yang 

menjadi pelopor perubahan?, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi 

apabila terjadi perubahan?, hal-hal tersebut perlu dibahas agar misi tersebut tidak 

terjadi kekacauan dalam proses nanti. Setelah dilaksanakan hal-hal tersebut baru 

 
 

 
29

Winardi, Manajemen Perubahan (manajement of change), 90 
30

Ibid, 91 
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mengadakan rencana-rencan yang melibatkan berbagai elemen yang telah 

ditentukan, melakukan sosialisasi kepada tim akan pentingnya perubahan yang 

akan dialakukan tersebut.
31 

 

 

Sosialisasi yang ditujukan kepada tim perubahan sangatlah penting karena 

menyangkut penyamaan misi dan persepsi, agar perubahan berjalan sesuai yang 

diinginkan tanpa mendapatkan tentangan dari tim sendiri. Setelah tim secara 

idealis telah kuat maka selanjutnya mulailah tahap pencairan terhadap kondisi saat 

ini yang telah mapan, dengan langkah sosialisasi terhadap pihak-pihak yang 

terkena dampak perubahan, seperti kalau dalam perusahan adalah karyawan, 

rekanan, konsumen serta masyarakat sekitar.
32 

 

 

Pada proses unfreezing sangat berat karena merubah pola berfikir, cara 

pandang tentang status quo kepada hal yang belum menentu adalah kerja yang 

sangat berat bagi pengubah. Dalam hal ini perlu adanya pendekatan-pendekatan 

tertentu seperti menggunakan reward bagi perusahaan-perusahan yang mungkin 

tidak perlu mengaplikasikan punishment, namun beberapa organisasi memang 

memerlukan tekanan serta paksaan-paksaan untuk menjalankan perubahan. 

 

Perubahan secara substansi dapat dibedakan menjadi 4 (empat) Macam 
 

Yaitu:
33 
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1. Perubahan struktural 

 

Ada macam-macam metode untuk merestrukturisasi organisasi-organisasi 

salah satu contohnya adalah tindakan untuk mempertipis sebuah perusahaan, guna 

mengurangi ketidak bermanfaatan unit-unit kerja, dan untuk merangsang inisiatif 

para karyawan. Tindakan reengineering dan tindakan-tindakan downsizing juga 

merupakan pilihan-pilihan untuk menyelenggarakan perubahan struktural. 

 

Mendesain ulang struktur keorganisasian merupakan langkah untuk 

mengembangkan organisaisi agar sesuai dengan kebutuhan, hal ini senada dengan 

 

pernyataan dalam bukunya Raihani
34

 bahwa meskipun pada sekolah-sekolah 

umum negeri telah ditentukan struktur keorganisasian sekolah namun kepala 

sekolah berhak mendesain ulang struktur sesuai kebutuhan sekolah. 

 

Perubahan struktural, atau struktur organisai yang berubah merupakan 

langkah-langkah organisasi untuk mengefektifkan sebuah organisasi, 

mengedepankan kebutuhan, efisiensi struktur membuang tingkat-tingkat tertentu 

yang tidak memiliki proyeksi gerak ber efek terhadap organisasi, namun menurut 

Wibowo bahwa perubahan struktural adalah menambah atau memperbanyak 

delegasi.
35 

 

 

Desain ulang sebuah hirarki keorganisaisian, menemukan formasi-formasi 

baru dalam struktur dan gugus tugas, tingkatan-tingkatan fungsional dan 

strukttural dalam organisasi merupakan tindakan menemukan keefektifan dan 

 
 

 
34
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Cemerlang 2011), 
35

Wibowo, Manajemen perubahan, (Yogyakarta: Buku Pintar), 247 
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keefisiensian sebuah organisasi, namun tidak berarti memperkecil jumlah personil 

atau memperbanyanya yang pasti kedua sisi tersebut menyesuaikan visi dan misi 

organisasi mengarah kemana dengan kondisi internal dan eksternal yang seperti 

apa.
36 

 

 

Langkah yang umu terjadi dalam perubahan struktural organisasi yang 

berkembang dan maju adalah pada penambahan departemen-departemen setiap 

tingkatan mempunyai sistem kontrol terhadap bawahan, membuka cabang-cabang 

atau gugus tugas untuk mengurangi porsi tugas sehingga lebih meringankan 

kinerja.
37 

 
 

UU sikdiknas 2003
38

 sebagai langkah konfirmatif terhadap peraturan 

sebelumnya yakni sekolah di Indonesia dibagi menjadi menjadi tiga tipe yaitu: 

formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

menengah dan tinggi. Dalam hal ini hanya membahas sekolah formal yang 

mencakup pendidikan umum, kejuruan, profesional, agama dan pendidikan 

khusus serta yang berstatus negeri pengelola utama adalah kementerian 

pendidikan nasional yang membawahi semua tipe pendidikan. Akan tetapi untuk 

tujuan pengembangan setiap departemen boleh mengelola departemennya sendiri 

dalam hal pendidikan dan pelatihan profesional dalam organisasinya masing-

masing. 
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2. Perubahan teknologi.
39 

 

Tipe perubahan ini juga memiliki rentang luas dari perubahan kecil (yang 

kurang berarti) hingga perubahan yang bersifat kolosal. Biasanya orang awam 

begitu mendengar istilah perubahan teknologikal langsung menghubungkannya 

dengan kegiatan komputerisasi. Memang harus diakui bahwa perubahan-

perubahan yang ditimbulkan oleh komputer sangat jauh. Perubahan teknologikal 

merupakan salah satu di antara cara-cara umum dengan apa organisasi-organisasi 

ditransformasikan. 

 

3. Perubahan strategi dan tata fisik
40 

 

Dalam praktik, terlihat bahwa perusahaan-perusahaan sering kali 

mengubah tujuan-tujuan dan taktik-taktik mereka. Adakalanya rencana-rencana 

tersebut merupakan sebuah variasi tentang sebuah tema umum, yang dispesifikasi 

pada pernyataan tentang misi korporasi, atau ditempat lain. Perubahan strategi 

merupakan sebuah pilihan penting untuk melaksanakan transformasi 

keorganisasian. Sedangkan perubahan tata fifik dalam sebuah organisasi merup 

 

akan kepanjangan tangan dari berbagai perubahan-perubahan yang ada 

sehingga memungkinkan sebuah organisasi menyesuaikan dengan visi dan misi 

yang ada dan berpengaruh pada tata fisik organisasi. Sebuah organisasi 

menginginkan adanya perubahan pelayanan dan sarananya serta menambah 

jumlah anggota maka dimungkinkan akan adanya penambahan ruang penambahan 

kantor-kantor unit dan sebagainya, serta perubahan bentuk fisik sebuah bangunan 

 

 
39
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dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi kecil dari sedikit menjadi banyak 

 

serta perpindahan lokasi.41 
 
 

4. Perubahan manusia.
42 

 

Rencana-rencana strategi pada akhirnya perlu dilaksanakan oleh para 

karyawan. Kita perlu berfikir melalui perubahan-perubahan yang berkaitan 

dengan manusia, seperti halnya perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi 

atau bidang lainnya. Berulang kali telah mendengar bahwa sering kali dihadapi 

tantangan hebat terhadap perubahan, dari pihak karyawan maupun dari pihak 

manajer sendiri. Maka dengan demikian rencana-rencana untuk perubahan yang 

berkaitan dengan manusia perlu diintegrasi ke dalam strategi korporasi. 

 

Perubahan-perubahan pada manusia dapat juga terjadi dengan jalan 

menarik karyawan baru, atau dengan jalan mem-PHK karyawan lama, baik pada 

tingkat eksekutif, atau pada tingkat garis.
43 

 

 

Perubahan kebutuhan sebuah organisasi, perubahan budaya organisasi dan 

perubahan cara pandang organisasi membuat sebuah perubahan kebutuhan 

karyawan atau personil secara profesional, intelektual, tingkat pendidikan, tingkat 

usia, jenis kelamin, dan pengalaman kerjanya. 
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l. Aliran-aliran Perubahan. 

 

1) Aliran Perspektif Individual 

 

Pendukung madhab ini dibagi menjadi dua kelompok: para psikolog 

Behavioris dan Gestalt-Field. Para psikolog Behavioris memandang perilaku 

sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya. Psikolog Gestalt-Field 

meyakini bahwa itu baru menjelaskan sebagian konsep secara utuh. Mereka 

menyatakan bahwa perilaku seseorang merupakan produk lingkungan dan 

penalaran.
44 

 

2) Aliran Dinamika Kelompok 

 

Sebagai salah satu unsur teori perubahan, madhab ini memiliki sejarah 

sangat panjang. Madhab ini menekankan pada pencapaian perubahan organisasi 

melalui tim atau kelompok kerja, ketimbang pada individu. Pemikiran dasarnya 

sebagaimana disuarakan Kurt Lewin, adalah bahwa orang-orang dalam organisasi 

bekerja dalam kelompok, maka perilaku individual harus dipandang, bisa 

dimodifikasi atau diubah dalam rangka praktek-praktek dan norma kelompok 

yang berlaku.
45 

 

3) Aliran Sistem Terbuka 

 

Menurut madhab Sistem Terbuka, organisasi terdiri dari pelbagai sub 

sistem yang saling berkaitan, yakni perubahan pada salah satu bagian sistemnya 

akan berdampak pada bagian-bagian lain dalam sistem, pada akhirnya kinerja 

keseluruhan. Pendekatan terhadap perubahan madhab Sistem Terbuka didasarkan 
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pada metoda deskripsi dan evaluasi pelbagai sub-sistem ini, agar kemudian dapat 

ditentukan bagaimana cara mengubahnya sehingga mampu 

 

memperbaiki cara keseluruhan organisasi berfungsi. Madhab Sistem 

Terbuka lebih mementingkan pemahaman organisasi secara keseluruhan; 

karenanya, sistem ini berupaya menerapkan perspektif holistik ketimbang 

partikularistik.
46 

 

 

m. Definisi Manajemen Perubahan. 

 

Dalam manajemen perubahan dikenal sebuah istilah a Change Agent, yaitu 

seseorang atau kelompok yang berperan dalam merubah sebuah perilaku 

seseorang atau organisasi, biasannya orang tersebut adalah pemimpin dalam 

komunitas atau organisasi tersebut, Akan tetapi dalam manajemen perubahan 

terdapat dua klasifikasi atau bentuk perubahan yaitu perubahan yang disengaja 

atau direncanakan dan perubahan yang tidak sengaja atau perubahan yang 

spontan.
47 

 

 

Perubahan merupakan peralihan kondisi (before condition) kepada kondisi 
 

setelahnya (after condition),
48

 Manajemen perubahan adalah suatu proses secara 

sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak 

 

dari proses tersebut.
49

  Manajemen perubahan ditujukan untuk memberikan solusi  
 
 

 
46

Ibid.,406. 
47

Winardi, Manajemen Perubahan (manajement of change)…, 3. 
48

Winardi, Manajemen Perubahan (manajement of change), Edisi 2 (Jakarta: Kencana 
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bisnis yang diperlukan dengan sukses dengan cara yang terorganisasi dan dengan 

metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat 

didalamnya. 

 

Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam 

menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk 

mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses 

tersebut.
50 

 

 

Manajemen perubahan ditujukan untuk memberikan solusi bisnis yang 

diperlukan dengan sukses dengan cara yang terorganisasi dan dengan metode 

melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat didalamnya.
51 

 

 

Pendekatan dalam manjemen perubahan adalah, pertama: mengidentifikasi 

siapa, di antara mereka yang terkena dampak perubahan, yang mungkin menolak 

perubahan ; kedua: menelusuri sumber, tipe dan tingkat resistensi perubahan yang 

mungkin ditemukan ; ketiga : mendisain strategi yang efektif untuk mengurangi 

resistensi tersebut. 

 

Dalam menerapkan manajemen perubahan, dapat memperkirakan jumlah 

resistensi yang mungkin terjadi dan waktu serta uang yang diperlukan berkaitan 

dengan resistensi. Hal ini memungkinkan orang yang harus melakukan perubahan 

mengukur faktor penting seperti apakah perubahan berharga untuk dilakukan dan 

seberapa kemungkinan keberhasilan yang diperoleh. Memahami mengapa orang 
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menolak berubah dan bagaimana mengatasi si ini merupakan inti dari manajemen 

perubahan. 

 

n. Mitos Manajemen Perubahan. 

 

Manajemen cenderung percaya pada adanya mitos tentang perubahan dan 

manajemen perubahan. Mitos manajemen perubahan yang dikemukakan oleh 

Potts dan La Marsh adalah sebagai berikut:
52 

 

 

Orang akan Selalu Menerima Perubahan Pandangan tersebut tidak benar 

karena orang akan cenderung sering menolak perubahan, bahkan apabila hal 

tersebut berakibat merugikan organisasi. 

 

Manajer Tahu Bagaimana Mengelola Perubahan, Pada umumnya terdapat 

keyakinan di antara eksekutif senior bahwa mengelola perubahan akan terjadi 

secara otomatis karena terdapat terdapat manajemen yang melihatnya. Namun 

sebenarnya banyak manajer kekurangan ketrampilan dan training yang diperlukan 

untuk mengelola perubahan. 

 

Perubahan Pasti Terjadi, Tidak Harus Dikelola, Mitos tersebut tidaklah 

benar karena terlalu banyak faktor dapat dikumpulkan. Studi menunjukkan bahwa 

tanpa manajemen perubahan antara 50%-75% dari proyek perubahan manufaktur 

dan teknologi gagal; dan lebih dari 75% usaha restrukturisasi bisnis tidak 

mengahsilkan seperti diharapkan. 
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Perubahan tidak terjadi begitu saja memerlukan kerangka kerja yang solid, 

termasuk sebuah rencana dan proses, seperti orang terampil mendisain, 

menjalankan dan mengantisipasi implikasi dari rencana dan proses tersebut. 

 

o. Model Manajemen Pembelajaran. 
53 

 

Menurut Burnes, perubahan organisasi dapat dilihat sebagai produk dari 
 

tiga proses organisasi yang bersifat interdependen, antara lain:
54

 (1) the choice 

process, yang berkaitan dengan sifat, lingkup dan fokus pengambilan keputusan; 

 
(2) the trajectory process, yang berhubungan dengan masa lalu organisasi dan 

arah masa depan dan hal tersebut terlihat seperti hasil visinya, maksud dan tujuan 

masa depan; (3) the change process, yang mencakup pendekatan pada mekanisme 

untuk mencapai, dan hasil-hasil perubahan. 

 

Ketiga proses tersebut saling tergantung satu sama lain dan tidak 

terpisahkan. Proses ini saling tergantung karena proses perubahan itu sendiri 

merupakan bagian integral dari trajectory process, dan pada gilirannya merupakan 

bagian vital dari choice process. Di dalam masing-masing proses terdapat 

sekelompok elemen, atau kekuatan, yang berinteraksi, berbenturan dengan dan 

saling mempengaruhi dengan cara yang halus dan kompleks. 
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2. Konsep Pesantren Sebagai Institusi Pendidikan Islam. 

a. Pengertian Pesantren. 

 
Istilah pondok pesantren awalnya menjadi istilah yang membumi di 

masyarakat tanah air, istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para 

santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu atau 

berasal dari bahasa Arab funduq, yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan 

pesantren berasala dari kata santri, dengan awalan pe- dan akhiran –an yang 

berarti tempat para santri. 
55 

 

Menurut Mujamil Qomar, penyebutan secara bersamaan pondok 

pesantren tidak jami mani’ (singkat dan padat).
56

 Menggunakan istilah yang lebih 

singkat lebih baik selagi penyebutan istilah itu dapat mewakili substansi dari pada 

istilah yang panjang. Maka pesantren dianggap lebih tepat untuk menggantikan 

istilah pondok dan pondok pesantren. 

 

Pesantren menurut Arifin adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam 

yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan system asrama (komplek) 

dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang 

atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta 

independent dalam segala hal.
57 
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Sedangkan menurut Zuhairini pesantren adalah tempat murid-murid 

(santri) mengaji agama Islam dan sekaligus diasramakan di tempat itu. Pesantren 

adalah istilah yang digunakan di Pulau Jawa. Di wilayah Aceh disebut dengan 

istilah rangkang dan dayah. Sedangkan di daerah Sumatera disebut dengan 

 

surau.
58

 Pesantren berasal dari kata santri dengan mendapatkan awalan pe- dan 

akhiran –an yang berarti asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar 

mengaji.
59

  Mafred Ziemek dalam menyebutkan bahwa akar etimologi pesantren 
 

berasal dari kata pesantrian yang berarti tempat para santri.
60 

 

 

Jhon berpendapat bahwa pesantren berasal dari bahasa Tamil yang berarti 
 

guru ngaji.
61

 Sedangkan C.C. Berg menganggap pesantren berasal dari kata 

shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama 

Hindu atau sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri sendiri berasal dari 

kata shastra yang berarti buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang 

ilmu-ilmu pengetahuan.
62 

 

 

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pesantren dalam 

penelitian ini merupakan tempat belajar santri yang menekankan pelajaran agama 

Islam dan dilengkapi dengan tempat tinggal. Maka, pesantren kilat atau pesantren 

 
 
 

 
58

Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 4. 
59

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka,2003), Edisi III, Cet. III, 866.  
60

Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. III, 61. 
61

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Study Tentang Pandangan Hidup Kyai 
(Jakarta:LP3ES, 1994),  Cet. VI, 45. 
62

Ibid., 47. 



49 
 
 
 
 
 

 

Ramadhan yang sekarang marak diadakan sekolah-sekolah tidak termasuk dalam 

pengertian ini. 

 

 

b. Sejarah Perkembangan Pesantren. 

 

Pendidikan Islam di Indonesia pada mulanya dilakukan di rumah-rumah, 

surau, langgar atau masjid. Di tempat itulah anak-anak dan orang-orang baru 

masuk Islam belajar agama Islam, membaca Al-Qur’ān, memahami Al-Qur’ān 

dan ilmu agama lainnya. Jika ditelusuri secara mendalam maka akan ditemukan 

statemen bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia 

yang berasal dari pribumi. 

 
Dalam catatan sejarah, lembaga pendidikan pesantren tertua adalah 

Pesantren Tegalsari di Ponorogo, yang didirikan pada tahun 1724. Namun sekitar 

seabad kemudian berdasarkan survey Belanda tampak bahwa pesantren tumbuh 

dan berkembang secara pesat terutama di daerah Jawa, Seperti di daerah Priangan, 

Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo.
63 

 

Menurut Arifin pesantren tertua di pulau Jawa adalah pondok pesantren 

Tebuireng yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Pondok pesantren ini 

merupakan pesantren yang paling berpengaruh di Jawa dalam abad 20 dan 

kiblatnya pesantren di Jawa dan Madura. 

 
Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai siapa pendiri pesantren 

pertama kali di Indonesia. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Syaikh 

Maulana Malik Ibrahim adalah pendiri pesantren pertama di pulau Jawa. 
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Sementara ada pendapat lain mengatakan bahwa pendiri pertama pondok 

pesantren adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Kembang Kuning 

Surabaya. 

 
Demikian sejarah pondok pesantren pada dasarnya pondok pesantren 

merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan lembaga khas Indonesia. 

Keunikan pondok pesantren membawa daya tarik tersendiri sampai sekarang 

untuk dikaji lebih mendalam lagi. Keunikan pondok pesantren sebenarnya pada 

intinya adalah terkait dalam menjalankan tradisinya, namun tidak menutup 

kemungkinan pondok pesantren tersebut juga menerima perubahan. Maka dari itu, 

pondok pesantren itu dikatakan lembaga yang mewariskan tradisi namun juga 

peka terhadap perubahan yang terjadi. 

 

 

c. Eelemen-elemen Pondok Pesantren. 

 

Komponen pesantren yang paling mewakili pendapat para ahli sebagai 

berikut: 

 
1) Kyai 

 

Kata kyai bukan berasal dari bahasa Arab akan tetapi berasal dari bahasa 

Jawa. Kata kyai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Namun 

pengertian paling luas di Indonesia sebutan kyai dimaksudkan untuk para pendiri 

dan pemimpin pesantren yang sebagai muslim terpelajar telah membaktikan 

hidupnya untuk Allāh serta menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran 

pandangan Islam melalui pendidikan. 
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Kyai adalah komponen yang paling esensial
64

 sebuh pesantren. Hal ini 

dapat dipahami bahwa kyai pada umumnya adalah pendiri, pengelola dan kadang-

kadang sebagai penyandang dana sekaligus. Kyai sebagai figur yang memiliki 

legimitasi sangat kuat dalam menentukan kebijakan pesantren. Pengertian kyai 

dewasa ini telah mengalami pergeseran makna. Gelar kyai tidak hanya 

diperuntukkan bagi mereka yang memimpin pesantren, tetapi juga diperuntukkan 

bagi ahli agama di luar pesantren. 

 

 

2) Santri
65 

 

Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama 

di pesantren. Para santri tinggal di pondok yang menyerupai asrama. Mereka 

melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci, memasak dan lain-lain di tempat 

tersebut. 

 
Santri merupakan elemen penting dari pesantren , karena seorang alim 

dikatakan kyai jika ia memiliki santri yang tinggal di pesantren untuk mengkaji 

kitab-kitab Islam klasik. Dalam tradisi pesantren, santri digolongkan menjadi dua 

kelompok yaitu: 

 
a) Santri mukim: santri yang berasal dari tempat yang jauh dan menetap di 

lingkungan pesantren. 

 
b) Santri kalong: santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren dan tidak 

menetap di pesantren. Untuk mengikuti pembelajaran di pesantren, mereka 

pulang pergi antara pesantren dan rumah masing-masing (laju). 

 
 

64
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3) Masjid 

 

Pengertian masjid menurut Wahyudin Sumpeno secara harfiah berasal dari 

bahasa arab. Kata pokoknya adalah sujudan, masjidun yang berarti tempat sujud 

atau tempat shalat sehingga masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan 

kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat lima waktu yang 

diperintahkan Allāh Swt. Sedangkan menurut Yusuf al- Qardhawi masjid adalah 

rumah Allāh yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan 

menyembahnya dengan baik. 

 
Masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah akan tetapi masjid 

merupakan pusat kebudayaan/ mu’amalat tempat di mana lahir kebudayaan Islam 

yang demikian kaya dan berkah. Keadaan ini sudah terbukti sejak zaman 

Rasululloh sampai kemajuan politik dan gerakan Islam saat ini. 

 
Masjid merupakan tempat yang tidak bisa dipisahkan dengan pesantren 

dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik santri , terutama 

praktik sembahyang lima waktu, khutbah, sembahyang Jum’at dan pengajian kitab 

klasik. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren 

merupakan manifestasi universalisme dari system pendidikan Islam tradisional. 

 
Sebagaimana diungkapkan Dhofir, masjid sebagai media strategis 

pesantren untuk pengembangan wawasan keagamaan masarakat sekitar 

 

pesantren.
66

 Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengajian secara berkala 

(biasanya selapanan atau tiga puluh lima hari sekali) dengan melibatkan 

masarakat sebagai pesertanya. 

 
 

 
66

Dhofir, Tradisi Pesantren, 49. 
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4) Kitab kuning 

 

Pengajaran kitab kuning merupakan salah satu elemen yang tidak dapat 

dipisahkan dari system pesantren. Apabila pesantren tidak lagi mengajarkan kitab 

kuning maka keaslian pesantren itu semakin kabur dan lebih tepat dikatakan 

sebagai sistem madrasah dengan sistem asrama dari pada pesantren. Hal tersebut 

dapat berarti bahwa kitab-kitab islam klasik atau kitab kuning merupakan bagian 

integral dari nilai dan faham pesantren yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 

 
Disebut dengan kitab kuning (al-kutub al-safra’a) karena kertas yang 

dipakai untuk menulis menggunakan kertas yang berwarna kuning. Sebutan 

lainnya adalah kitab Islam klasik-karena merupakan hasil karya para ulama abad 

pertengahan. 

 
Ciri lain dari literatur yang dipergunakan di pesantren itu ialah beraksara 

Arab gundul (huruf Arab tanpa harakat atau shakal). Keadaannya yang gundul itu 

pada sisi lain merupakan bagian dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran kitab-

kitab gundul itu keberhasilannya antara lain ditentukan oleh kemampuan 

membuka kegundulan itu dengan menemukan harakat-harakat yang benar dan 

mengucapkannya secara fasih. 

 
Di Negara asalnya kitab kuning dikenal dengan kutub al-qadimah dan 

kutub al-asy’ariyah. Perbedaan yang ada pada keduanya adalah terletak pada isi, 

sistematika, metodologi, bahasan dan pengarangnya. 

 
5) Pondok 
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Pondok atau asrama bagi santri merupakan cirri khas tradisi pesantren, 

yang membedakannya dengan system pendidikan tradisional di masjid-masjid 

yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam Negara-negara lain. 

 
Pondok berasal dari bahasa Arab al-funduq yang berarati hotel, 

 

penginapan.
67

 Pondok juga diartikan dengan asrama. Pondok merupakan tempat 

aktivitas pribadi santri dan menyimpan kitab, pakaian dan melakukan aktivitas-

aktivitas pribadi. Dengan demikian, pondok bagi santri seperti rumah sendiri dan 

mereka memiliki rasa kepemilikan cukup tinggi yang diwujudkan melalui roan 

(kerja bakti) yang membudaya di kalangan santri. 

 
Menurut Dhofier terdapat tiga alasan mengapa sebuah pesantren harus 

memiliki pondok atau asrama yaitu, pertama;kemasyhuran seorang kyai dan 

kedalaman ilmunya dapat menarik santri-santri jauh. Mereka harus meninggalkan 

kampung halamannya untuk menuntut ilmu agama Islam di pondok pesantren. 

Kedua; hampir semua pesantren berada di desa-desa di mana tidak tersedia 

perumahan yang cukup untuk dapat menampung santri-santri, dengan demikian 

perlu sebuah asrama khusus. Ketiga; ada sikap timbal balik antara kyai dan santri 

di mana para santri menganggap kyainya seolah-olah bapaknya sendiri, sedangkan 

kyai menganggap santri sebagai titipan Tuhan yang senantiasa harus dilindungi. 

 
Adanya pondok dalam sebuah pesantren membawa kekhasan tersendiri 

pada lembaga pendidikan Islam tersebut. Terlebih lagi kalau dilihat dari fungsinya 

yaitu sebagai tempat menginap santri dan sebagai tempat berinteraksinya santri 

dengan kyai dalam kehidupan sehari-hari guna memperdalam ilmu agama Islam. 

 
 

67
Ahmad Munawir Warson, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), 1073. 
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d. Tradisi Pesantren. 

 

Pesantren adalah sebuah wacana yang hidup. Selagi mau 

memperbincangkan pesantren senantiasa menarik, segar dan aktual. Banyak aspek 

yang mesti dilalui ketika diskursus tentang pesantren kita gelar. Dari sisi 

keberadaanya saja pesantren memiliki banyak dimensi terkait. Dalam lilitan multi 

dimensi tersebut menariknya pesantren sangat percaya diri dan penuh pertahanan 

diri dalam menghadapi tantangan diluar dirinya, karena itu hingga sekarang orang 

kesulitan mencari sebuah definisi yang tepat untuk pesantren. Pesantren kelihatan 

berpola seragam, tetapi beragam tampak konservatif namun diam-diam atau 

terang-terangan mengubah diri dan mengikuti denyut perubahan zamannya. 

 
Ambisi merumuskan entitas pesantren secara tunggal, apalagi mencoba 

memaksakan suatu konsep tertentu untuk pesantren, tampaknya tidak mungkin 

berhasil. Pesantren memang eksklusif dan unik dalam berbagai perspektifnya 

pesantren selalu menunjukkan wajah ambidexterous, yakni yang cukup 

menggunakan dwi arti untuk kondisi-kondisi tertentu dengan sama baiknya. 

Setiap orang mengenal bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan klasik. 

Akan tetapi melalui kebanggaan tradisionalitasnya tidak bisa dipungkiri, pesantren 

justru semakin survive dan bahkan dianggap sebagai alternative dalam glamoritas 

dan hegemoni modernisme yang pada saat bersamaan mengagendakan tradisi 

sebagai masa Persoalan tradisi dilingkungan pesantren merupakan suatu yang 

akan terus ada dan akan selalu muncul di tengah perubahan yang ada, dan telah 

kita saksikan bahwa pesantren masih tetap konsisten dalam mempertahankan 
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tradisi yang bagi sebagian orang terasa kurang pas dalam menjawab persoalan-

persoalan akibat modernitas ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. 

 
Berkaitan dengan tradisi, pesantren sebagai bagian dari praktek sistem 

pendidikan di Indonesia memiliki tradisi pendidikan yang pada awalnya tidak 

terkooptasi oleh negara. Praktek sistem pendidikan pesantren ini menjadi 

perhatian berbagai kalangan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki arti 

yang problematik bagi proses perubahan sosial budaya di Indonesia. Kandungan 

problematik yang seringkali terjadi pusat perhatian adalah menjadi sebuah 

keharusan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan berhadapan dengan 

proses modernisasi. Dewasa ini nilai-nilai tradisi Islam selalu bergesekan dengan 

modernisasi pendidikan yakni Proses penyebarluasan dan pemerataan kesempatan 

bagi anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan modern yang bertumpu pada 

nilai-nilai barat yang sekuler. 

 
Dikalangan Pesantren pergesekan itu dikhawatirkan semakin mengancam 

eksistensi pesantren. Kekhawatiran itu antara lain terjadi ketika pemerintah 

menjalankan program SD inpres sejak tahun 1973, yaitu program yang bertujuan 

untuk memperluas yang kesempatan belajar bagi anak-anak berusia sekolah untuk 

 

memasuki sekolah dasar.
68

 Terutama di daerah pedesaan yang penduduknya 

berpenghasilan rendah, alasan dari kekhawatiran tersebut adalah karena sekolah 

umum resmi pemerintah memberikan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat 

luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan untuk 

mencari pekerjaan. Selain itu sekolah-sekolah pemerintah memiliki sarana dan 

 
 

68
Isparjadi, et.all. “Pemerataan Kesempatan Belajar Model Pengalokasian dan Studi 

Penilaian SD Inpres,” Prisma, 2 (Maret, 1976),76-83. 
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prasaran yang lebih lengkap serta guru-guru terpilih yang lebih baik.
69

 Sementara 

bagi pesantren sendiri sebagai lembaga pendidikan yang mapan keberadaanya 

hanya mampu menawarkan kitab kuning serta beberapa tradisi lain dalam sistem 

pendidikannya serta tanpa adanya pemberian legalitas apapun kepada santri yang 

telah selesai menempuh pada jalur pendidikan pesantren. Spesifikasi pesantren 

pada pengajaran ilmu-ilmu agama membuat ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan 

teknologi tidak dipungkiri oleh pesantren, hingga akhir-akhir periode ini banyak 

pesantren yang awalnya gagap teknologi menjadi lebih memanfaatkan teknologi 

secara bijak demi sebuah perubahan yang lebih baik. 

 

 

e. Tipologi Pesantren. 

 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional 

dan berciri khusus, baik sistem pendidikan, sistem belajar maupun tujuan serta 

fungsinya. 

 
Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang sejak awal 

berdirinya telah memberi kontribusi nyata dalam upaya mencerdaskan bangsa, 

dan juga memberikan andilnya yang sangat besar dalam pembinaan dan 

pengembangan kehidupan umat Islam di Indonesia. 

 
Apabila dilihat dari unsur pesantren, pesantren dibagi menjadi 5 pola atau 

70 

tipe yaitu: Pertama adalah pesantren yang terdiri dari masjid dan rumah kyai.  
 
 
 
 
 

 
69

M.Dawam Raharjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, 
Risalah Cendikiawan Muslaim (Bandung: Mizan, 1993),77. 
70 Nur Efendi, Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren,139
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Kedua adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, dan asrama. Ketiga 

adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, dengan sistem wetonan dan 

sorogan. pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk 

klasikal. Keempat pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, asrama, dan 

tempat untuk pendidikan ketrampilan seperti kerajinan, perbengkelan, sawah, 

ladang dan sebagainya. Kelima pesantren merupakan pesantren modern atau 

pesantren pembangunan. 

 
Sedangkan menurut Zamakhsyari dhofier pesantren dibagi menjadi dua 

 

tipologi yaitu
71

: pertama, pesantren salafi yang tetap mempertahankan pengajaran 

kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren. Pesantren yang 

mengikuti pola ini misalnya pesantren Lirboyo dan Ploso di Kediri, pesantren 

Mashlahul Huda di Pati, dan pesantren Termas di Pacitan. 

 

Kedua, pesantren khalafi yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum 

dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya atau membuka tipe sekolah- 

sekolah umum dalam lingkungan pesantren.
72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71

Dhofir, Tradisi Pesantren, 41 
72

Ibid, 42 



 
 
 
 

BAB III 
 

 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian. 

 

1. Pendekatan. 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam 

tentang menejemen perubahan yang berlangsung di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm 

Kwagean Kediri serta memfokuskan pada perilaku para pemimpin dalam 

menetapkan suatu kebijakan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif
1
, dengan memfokuskan pada kondisi yang 

 

alamiah (natural setting).
2
 Selain fokus pada latar yang alamiah, ciri-ciri lain 

penelitian kualitatif adalah menarik dalam hal makna, perspektif dan pemahaman, 

menekankan pada proses, serta menggunakan analisis deduktif dan teori dasar 

 

(grounded theory).
3 

 
 
 

 
1
Donald Ary menyebutkan bahwa “Qualitative research, focuses on understanding social 

phenomena from the perspective of the human participants in natural settings. It does not 
begin with formal hypotheses, but it may result in hypotheses as the study unfolds.”  
Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Lihat dalam 
Donald Ary, et.al., Introduction to Research in Education (Canada: Wadsworth, 2010),  
22. Lihat pula John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches (Los Angeles: Sage Publications, 2009). Atau Uwe Flick, An 
Introduction to Qualitative Research (London: Sage Publications, 2009), 12 dan Nana 

Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 60.  
2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 14.  
3
Masters Program in Education, Research Methods in Education (t.t.: The Open 

University,t.th.), 41. Lihat pula Robert C. Bogdan dan Sari Knop Biklen, Qualitative 
Research in Education: An Introduction to Theory and Methods (Boston: Allyn & Bacon, 
1998), 4-7. 
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2. Jenis Penelitian. 
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus
4
. yaitu deskripsi yang 

intensif dan holistik serta analitis terhadap suatu entitas, fenomena atau unit sosial. 

Alasan studi kasus digunakan dalam penelitian ini antara lain penelitian ini 

bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai menejemen perubahan di 

Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri. 

 

B. Kehadiran Peneliti di Lapangan. 

 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

 

skenarionya.
5
 Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci (key instrument) sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain 

sebagai penunjang. 

 

Robert E. Stake dalam bukunya Qualitative Research menjelaskan bahwa 

penelitian bukanlah sebuah mesin untuk menggali suatu fakta. Mesin utama dalam 

seluruh proses penelitian adalah manusia atau sekelompok manusia sebagai 

peneliti. Dalam penelitian kualitatif, manusia memiliki banyak hal untuk 

dilakukan, mulai dari merencanakan, mengatur situasi untuk observasi, interview, 

memeriksa rekaman, mengumpulkan ide-ide, dan menulis laporan.
6 

 
 
 

 
4
Donald Ary mengungkapkan: “A case study is a type of ethnographic research study 
that focuses on a single unit, such as one individual, one group, one organization, or one  

program. The goal is to arrive at a detailed description and understanding of the entity 
(the “case”). In addition, a case study can result in data from which generalizations to  
theory are possible.”Lihat Donald Ary, Introduction to Research, 29. 
5
 Lexi Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 117. 
6
Robert E. Stake, Qualitative Research: Studying How Things Work (New York: The 

GuilfordPress, 2010), 36. 
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C. Lokasi Penelitian. 

 

Berdasarkan penjajakan awal di lapangan ditemukan lokasi yang sesuai 

dengan pembahasan dan fokus penelitian yaitu Pesantren Fatḥul ‘Ulūm , Kwagean 

Krenceng Kepung Pare Kediri Jawa Timur. Pemilihan dan penentuan lokasi 

tersebut dilatar belakangi oleh pertimbangan atas dasar kemenarikan dan 

kesesuaian dengan topik yang ada dalam penelitian. 

 

D. Data, Sumber Data, dan Instrumen Penelitian. 

 

1. Data. 

 

Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder . 

data primer di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm , Kwagean Krenceng Kepung Pare Kediri 

Jawa Timur adalah berupa ucapan dan perilaku kyai, santri , ustadz/ ustadzah, dan 

yayasan. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian semisal dokumen 

berupa lokasi Pesantren , jumlah santri, dan data yang berkaitan dengan profil 

umum pesantren, serta foto. 

 

 

2. Sumber data. 

 

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu sumber data 

manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai informan 

kunci (key informans) sedangkan sumber data manusia bukan manusia berupa 

dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti dokumen-dokumen 

penting, gambar, atau foto. Sanapuah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley, 

dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa sampel sebagai sumber data atau 

informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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a) Menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi. 

 
b) Masih berkecimpung pada kegiatan yang tengah diteliti. 

 
c) Mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 

 
d) Tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. 

 
e) Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti. 

 

Kriteria di atas dalam penelitian ini adalah Bapak Kyai Haji Muhammad 

Hannan Ma’shum sebagai informan kunci dan pengasuh sekaligus pendiri 

pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri sedangkan seluruh masyarakat pesantren 

merupakan informan pendukung. 

 

 

3. Instrumen penelitian.
7
 

 

Untuk memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena dalam 

pembuatan rencana kerja dan pengambilan keputusan, dibutuhkan keterlibatan 

langsung peneliti terhadap obyek yang ada di lapangan. Oleh karena itu 

instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument. (human 

instrument). Peneliti sebagai key instrument akan mencari data yang berhubungan 

dengan bahasan penelitian selanjutnya melakukan wawancara dengan panduan 

yang sudah ditetapkan oleh peneliti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
Ibid. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data. 

 

Dengan memperhatikan relevansi data dengan fokus penelitian, dalam 

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang 

alamiah), sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in dept interview) dan 

dokumentasi. Hal ini didasarkan pada pendapat Catherine Marshall dan Gretchen 

B. Rossman yang menyatakan bahwa: “The fundamental methods relied on by 

qualitative researchers for gathering information are participation in setting 

direct observation, in-dept interviewing, and document review.”
8 

 

1. Sampling Purposive 

 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian kualitas makanan, maka sample 

sumber datanya adalah orang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik 

di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang ahli politik. Sampel 

ini lebih cocok di gunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian 

yang tidak melakukan generalisasi.
9 

 

2. Snowball Sampling 

 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang 

lama-lama menjadi besar. Dalam penelitian sampel, pertama-tama dipilih satu 

atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap 

 

 
8
Ibid., 225. 

9
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D., 124. 
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terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang 

lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. 

Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak
10

. 
 

 

3. Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman merupakan 

setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau 

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi 

accounting. Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain 

rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti: 

surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto dan sebagainya.
11 

 

 

Dalam kaitannya pengumpulan dokumen, maka peneliti merencanakan 

akan mengambil data dan dokumen tertulis mengenai profil Fatḥul ‘Ulūm , 

sejarah berdirinya Fatḥul ‘Ulūm , denah dan gambar berupa foto bangunan dan 

aktifitas-aktifitas di Fatḥul ‘Ulūm yang mendukung penelitian. 

 

F. Metode Analisis Data. 

 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

 
 
 

 
10

Ibid., 125 
11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 
1998), 229-236. 
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diinformasikan kepada orang lain.
12

 Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di 

lapangan.
13 

 

Analisis data dalam penelitian ini mengaplikasikan model Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model 

Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verivication.
14

 Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada gambar. 3 
 
 

Data 
 
Data  

Collection 
 
Display 

 
 

 
Data  

Reduction 

 

Conclusion 
 

Drawing/Verivi 

Gambar 3. 

Alur analisis data model Miles and Huberman
15 

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 

Mengenai reduksi data, Miles & Huberman mengatakan, 
 

”Data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, 
abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or 

trancriptions.”
16 

 
 
 
 

 
12

Sugiyono, Metode Penelitian, 244. 
13

Ibid., 245.  
14

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis (London: Sage 
Publications, 1994), 12. Lihat pula Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis 
Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16. 
15

Ibid.,12. 
16

Ibid.,10. 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan.
17 

 

 

Dari yang didapat berupa dokumen dan wawancara, peneliti akan 

melakukan seleksi terhadap pernyataan-pernyataan yang mendukung fokusnya 

penelitian yang telah dilakukan, yakni yang berkaitan dengan manajemen 

perubahan pesantren, pada tahap ini hasil wawancara yang tidak mendukung 

kefokusan penelitian akan diabaikan, sehingga hasil penelitian dapat fokus dan 

data yang disampaikan tidak rancu. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

 

kemungkinan adanya penarikan keismpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi 

dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti 

dari penyajian tersebut.
18 

 

 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Huberman dan Miles menyatakan, yang paling sering digunakan untuk 

 

 
17

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 338. 
 

18 M. Djunaedy Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2012), 308.
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menyajikan  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  dengan  teks  yang  bersifat 
 

naratif.
19 

 
 

Peneliti akan menarasikan hasil wawancara dengan Fatḥul ‘Ulūm , 

gambar-gambar yang meunjukkan adanya implementasi manajemen perubahan, 

sehaingga hasil dari penelitian ini bisa disajikan dengan rapi serta runtut agar 

menghasilkan informasi yang dapat dinikmati oleh semua pembaca nantinya. 

 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verivication) 

Kesmpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

 
yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas. Data display yang 

dikemukakan bila telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat 

dijadikan kesimpulan yang kredibel.
20 

 

 

Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan keadaan setelah diadakannya 

penelitian dan dari data-data tentang implementasi manajemen perubahan yang 

didapat serta pembacaan dengan teori-teori manajemen perubahan yang ada. 

 

G. Pengecekan keabsahan Data. 
 

 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), 

dan confirmability (objektifitas).
21 

 
 
 
 
 

19
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 249. 

20
Ibid., 253. 

21
Ibid., 270. 
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1. Uji Kredibilitas (Derajat Kepercayaan) 

 

Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan valid apabila tidak terdapat 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Dalam uji kredibilitas, langkah yang dapat ditempuh 

adalah sebagai berikut: (a) Perpanjangan pengamatan peneliti akan menambah 

waktu penelaitian di Fatḥul ‘Ulūm Kwagean (b) meningkatkan ketekunan; peneliti 

lebih mendalami lagi penelitian sampai ada titik kejelasan tentang manajemen 

perubahan di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri (c) triangulasi; 

(d) menggunakan bahan referensi.
22 

 

 

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti untuk melakukan verifikasi 

terhadap data tentang menejemen perubahan dalam pesantren adalah triangulasi. 

Menurut William Wiersma, dalam Sugiyono, triangulasi adalah pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
23

 Dengan 
 

demikan, ada tiga macam triangulasi, yaitu:
24 

 

 

a. Triangulasi Sumber, 

 

Triangulasi Sumber,dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, data manajemen 

perubahan yang di peroleh dari hasil wawancara dengan kiyai diuji kredibilitasnya 

dengan mengumpulkan dan menguji data yang telah diperoleh dilakukan ke 

bawahan yang dipimpin (ustad, gus atau staf dan santri), ke yayasan, dan teman 

kerja yang merupakan kelompok kerjasama. 

  
22

ibid. 
23

Ibid., 273. 
24

Ibid., 274. 
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b. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. 

 
c. Triangulasi  Waktu,  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengecekan  dengan 

 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

 
2. Uji Dependabilitas 

 

Dalam penelitian kuantitatif, uji dependability disebut reliabilitas. Dalam 

penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitiana.
25 

 

 

Caranya dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing untuk 

mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana 

peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan 

sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai 

membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.
26 

 

 

3. Uji Konfirmabilitas 

 

Pengujian konfirmabilitas, dalam penelitian kuantitatif, disebut dengan uji 

objektifitas. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmatibilitas mirip dengan uji 

dependabilitas, sehingga dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji 

 
 
 
 

 
25

Ibid.. 
26

Sugiyono, Metode Penelitian, 277. 



70 
 
 
 
 
 

 

konfirmatibility berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 
 

dilakukan.
27 

 

 

H. Tahapan Penelitian. 
 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
28 

 

1. Observasi Awal (pengamatan pra lapangan) 

 

Tahap ini meliputi proses pengamatan awal (go to people), 

mempersiapkan pedoman pengamatan dan pedoman wawancara, pemilihan lokasi 

penelitian, pemilihan model pengamatan dan model wawancara. Berkaitan dengan 

tahap pengamatan awal, Bogdan dan Taylor, dalam Basrowi, menjelaskan bahwa 

tahap ini merupakan kegiatan penting. Kegiatan pra lapangan berupa pengamatan 

awal merupakan kegiatan mengunjungi beberapa kali ke beberapa tempat tanpa 

berinteraksi dengan subjek. Pada waktu melakukan pengamatan awal, peneliti 

hanya mengamati subjek, lingkungan subjek, tindakan subjek, tanpa melakukan 

wawancara. Sifat pengamatan awal ini hanya mendapatkan gambaran global 

tentang lingkungan fisik dan sosial subjek penelitian. Pada tahap ini peneliti 

 
mendatangi Pesantren Fatḥul ’Ulūm Kwagean Kediri selama tiga hari 

 

berinteraksi langsung dengan kegiatan-kegiatan pesantren FU. 
 

 

Untuk mendapatkan gambaran secara umum dan luas dan mencari-cari 

apa yang perlu diteliti dan apa yang menarik untuk diteliti, pada saat itulah 

peneliti mendapat gambaran tentang manajemen pesantren dalam perubahan-

perubahan yang terjadi. 

 

 
27

Ibid. 
28

Basrowi, Memamahi Penelitian Kualitatif, 214-227. 
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2. Observasi langsung (Proses penelitian menggunakan wawancara dan 

dokumentasi) 

 
Pengamatan dengan berperan serta ketika memasuki lapangan dapat 

menjalin hubungan dengan subjek atas dasar kepercayaan, dan adanya saling tukar 

informasi yang bebas dan terbuka. Hal yang dilakukan peneliti dalam tahap 

memasuki lapangan meliputi: menjalin hubungan dan komunikasi dengan 

informan antara lain kyai, pengajar, dan santri Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean 

Kediri; mengamati rutinitas dan interaksi yang terjadi antara komunitas Pesantren 

Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri; melaksanakan wawancara mendalam (dept 

interview) dengan para informan yaitu para kyai, pengajar dan santri; membuat 

catatan lapangan dan mengumpulkan data-data yang relevan. 

 

3. Tahap Analisis Data (Tahap Pasca kerja Lapangan)
29 

 

Analisis data adalah proses yang memerlukan usaha untuk secara formal 

mengidentifikasi tema-tema dan menyusun gagasan-gagasan yang ditampilkan 

oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan gagasan tersebut 

didukung oleh data. Tahap analisis data penelitian ini meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. Analisis difokuskan terhadap data mengenai 

Manajemen Perubahan, Fase menejemen perubahan serta perubahan yang terjadi 

pada ranah struktur, tekologi, tata fisik dan manusia di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm 

Kwagean Kediri. 

 
 
 
 
 
 

 
29

Ibid 



 
 
 
 

BAB IV 
 

 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 
 

 

A. Deskripsi Data Umum. 
 

Dalam manajemen perubahan manajerial di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm 

 

Kwagean Kediri menyangkut masalah perubahan pada ranah struktur, teknologi, 

 

tata fisik, serta manusia yang ada di dalamnya sehingga perlu peneliti paparkan 

data-data Umum terkait, Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Fatḥul ‘Ulūm 

Kwagean Kediri, Letak Geografis Pondok Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean 

Kediri, Letak Geografis Pondok Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri, Visi, 

Misi, Tujuan Pondok Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri, Lembaga di 

Pesantren Fatḥul ‘Ulūm , Kegiatan Rutin Pesantren Fatḥul ‘Ulūm , Kegiatan 

Umum Tahunan Pondok Pesantren Fatḥul ‘Ulūm , Gedung dan Bangunan, serta 

 
Data statistik jumlah santri Tarbiyah dan Kilatan agar pembaca dapat mengetahui 

gambaran umum pesantren Fatḥul ‘Ulūm yang nantinya dapat menunjang data- 

data khusus sebagai temuan dalam penelitian ini. 
 
 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri.
1 

 

Pesantren Fatḥul ‘Ulūm merupakan lembaga yang ber-Aqidahkan Islam 

menurut Faham Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah dengan menyelenggarakan 

program-program pendidikan madrasah formal dan non formal, pengajian, kursus-

kursus, pelatihan dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. 

 
 
 
 

 
1
Abdul Hanan Ma’shum, wawancara, Kediri, 28 November 2017. 
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Pesantern Fatḥul ‘Ulūm atau yang biasa disebut Pesantren Kwagean ini 

didirikan oleh KH. Abdul Hannan Ma’shum yang sejak umur 12 tahun sudah 

mondok di PP. Roudlotul ‘Ulūm Kencong (sebelah timur Kwagean) yang diasuh 

oleh KH. Ahmadi dan KH. Zamroji Syaerozi. 
2 

 

Cikal bakal pesantren ini dimulai saat KH. Abdul Hannan Ma’shum mulai 

membuka pengajian umum di rumah mertuanya, dusun Kwagean, di bulan 

Maulid, Tahun 1980. Saat itu sudah dihadiri sekitar 96 peserta pengajian. Karena 

jumlah santri yang mengaji kian banyak, mau tidak mau KH. Hannan akhirnya 

pindah ke Kwagean Utara, membangun bangunan semipermanen, gubug dua 

kamar, untuk kegiatan pesantren. Delapan tahun kemudian, baru KH. Hannan dari 

hasil jerih payah beliau, membeli sebidang tanah untuk memperluas pondok. 

Pesantren Fatḥul ‘Ulūm pada mulanya bernama Miftaḥul ‘Ulūm . Nama 

Miftah diambil dari asal kata Fataha yang berarti “Telah membuka” dengan tujuan 

agar Pondok ini menjadi sebuah pembuka segala sesuatu yang tertutup dan gelap. 

Sedangkan nama ‘Ulūm sendiri tafa’ulan/tabarukan pada Pondok Roudlotul 

‘Ulūm Kencong, supaya tetap mendapatkan barokahnya. Namun karena terjadi 

kesamaan nama dengan nama Pondok Miftaḥul ‘Ulūm -Jombangan Pare, juga 

dengan nama Pondok Mranggen Jawa Tengah yang diasuh oleh KH. Muslih (guru 

beliau waktu mengikuti pengajian kilatan berkala) maka diganti dengan “Fatḥul 

‘Ulūm ”. Lambat laun keorganisasian pun terbentuk layaknya Pondok Pesantren 

lain, akhirnya kebutuhan dan keadaan yang mengharuskan Fatḥul ‘Ulūm 

membuka lembaga-lembaga otonom dalam naungannya. Akhirnya Fatḥul ‘Ulūm 

 
 

 
2
Abdul Hanan Ma’shum, wawancara, Kediri, 28 November 2017. 
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diantaranya mendirikan Madrasah Diniyyah yang diberi nama Futūḥiyyah. Nama 

Futūḥiyyah adalah nama yang memiliki kesesuaian dengan nama Podok induknya, 

dalam istilah nahwu Fatḥu dan Futūḥiyyah adalah sama-sama musytaq (tercetak) 

dari fi’il madi Fataḥa. 

 

 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri. 

 

Secara geografis pesantren ini berada di dusun desa -Krenceng-Kepung 

kabupaten Kediri Jawa Timur, yakni kurang lebih 20 km dari perbatasan 

kabupaten Malang.
3 

 
 

 

3. Visi, Misi, Tujuan Pondok Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri. 

 

Visi  Pesantren  Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri adalah  “Terwujudnya 

 

insan bertaqwa, berilmu agama dan umum, beramal, dan berkepribadian 

mulia berdasarkan pemahaman Islam Ahl al-sunnah wa al-jama’ah”
4 

 

Sedangkan misinya yakni sebagai berikut : a. Menyediakan tenaga 

Pendidik berilmu pengetahuan agama dan umum yang memahami peran dan 

tugasnya. b. Mendidik santri ilmu pengetahuan agama dan umum secara terpadu, 

seimbang dan mendalam. c. Menjadikan mampu menerapkan materi pendidikan 

dalam kehidupan kesehariannya. d. Meningkatkan kwalitas dan profesionalisme 

santri. 

 
Tujuan strategic Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri ialah: a. Dapat 

melaksanakan kegiatan ubudiyah islāmiyah secara mandiri. b. Mampu membaca 

  
3 Denah Lokasi,Dokumentasi, 21Agustus /2017

 
 

4
Ibid 
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dengan baik dan benar serta mengetahui qa’idah-qa’idah Al-Qur’ān. c. 

Memahami qa’idah-qa’idah Islami (mengerti hukum-hukum agama). d. Bisa 

berprestasi disekolah formal. e. Mencerdaskan anak didik. f. Menjalankan sistem 

pendidikan tradisional dan modern secara sistematis dan terarah. 

 

 

4. Lembaga di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm. 

 

Pesantren Fatḥul ‘Ulūm dalam usahanya mengelola (sembilan) lembaga 

utama yaitu :
5
a. Pondok Putra Pesantren Fatḥul ‘Ulūm , b. Pondok Putri Pesantren 

Fatḥul ‘Ulūm , c. Pondok Al- Nūr Pesantren Fatḥul ‘Ulūm . d. Pondok Al Anwar 

Pesantren Fatḥul ‘Ulūm, e.Madrasah Diniyah Futūḥiyyah, f.Madrasah 

Qur’aniyyah Futūḥiyyah. g.Madrasah Ibtida`iyyah Futūḥiyyah, h.TK Kusuma 

Mulia, i. Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). 

 

 

5. Kegiatan Rutin Pesantren Fatḥul ‘Ulūm.
6 

 

Jenis kegiatan yang ditangani oleh Pesantren Fatḥul ‘Ulūm dari masing-

masing lembaga di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm antara lain : 

a. Pondok Putra Pesantren Fatḥul ‘Ulūm mempunyai jenis kegiatan Kilatan 

tahunan yaitu pengajian kitab dengan sistem bandongan mulai pukul 06.00 s/d 

23.30 Waktu Istiwak (WIS), Kilatan berkala (temporer) yaitu pengajian kitab 

 
klasik dengan sistem bandongan tiap bulan Dzul-hijjah mulai tgl. 06 s/d 18, 

bulan Robi’ul awal mulai tgl. 06 s/d 18 dan bulan Ramadhan mulai tgl. 16 

Sya’ban s/d 21 Romadlon, dengan materi kitab yang ditentukan, Sorogan kitab 

 
 

5
Diagram peningkatan jumlah santri, Dokumentasi, 21 Agustus 2017 

6
05/D/21-VII/2017 
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setiap malam Sabtu-malam Senin mulai 21.30-22.15 WIS bagi santri kilatan, 

Musyawarah Kitab Fiqih setiap malam selasa-malam Kamis pukul 21.00 

sampai pukul 22.30 WIS dengan kajian kitab Fatḥ al- Qarib dan Fatḥ al-Mu’in 

. kegiatan ini kusus untuk santri kilatan tahunan guna memperdalam wawasan 

balaghah, mantiq, ilmu qirā’atul Qur’an,dan lain-lain, Kursus berbagai fan 

ilmu anatara lain: risalatul mahidl, nahwu, bahtsul masail tiap tiga bulan sekali, 

Praktik ubūdiyah seperti praktik salat jenazah, jamak dan qasar khutbah, dan 

‘aqdun nikah, Jamiyyah diba’iyyah malam Jum’at kliwon, Khiṭabiyah dan 

kegiatan kemasyarakatan malam Jum’at wage, Seminar agrobisnis seperti 

pertanian, peternakan
7
 dan lain-lain, Kegiatan kesiswaan Jam’iyyah Tarbiyat 

al-Mubtadi’in (JTM ) untuk santri tarbiyah sebagai wadah untuk mengasah 

bakat santri dalam keorganisasian, khiṭabah, jurnalistik (majalah dinding), 

praktek ubudiyyah dsb. 

 
b. Pondok Putri Pesantren Fatḥul ‘Ulūm mempunyai program-program yakni, 

Kilatan berkala (temporer) yaitu pengajian kitab klasik dengan sistem 

bandongan tiap bulan Dhul-hijjah mulai tgl. 06 s/d 18, bulan Rabi’ul awal 

mulai tgl. 06 s/d 18 dan bulan Romadlon mulai tgl. 16 Sya’ban s/d 21 

Romadlon, dengan materi kitab yang ditentukan, Sorogan Al-qur’ān mulai 

pukul 19.00 sampai 20.00 WIs bagi semua santri, Musyawarah kitab fikih 

setiap malam Selasa – malam Kamis mulai pukul 21.00 sampai pukul. 22.30 

WIS dengan kajian kitab Fatḥ al-qorīb. Kegiatan ini khusus untuk santri 

kilatan tahunan guna memperdalam wawasan pemahaman fikih, Kursus-kursus 

 
 

 
7
9/D/21-VII/2017 
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berbagai fan ilmu antara lain : risalat al-maḥiḍ, naḥwu, Tajwid, leadership, 

ketrampilan kewanitaan, wira usaha dan lain-lain, Praktek ubudiyah seperti : 

ṣalat mayyit, ṣalat jamak dan qaṣar dan aqdu nikaḥ, Jamiyyah Asasiyah 

malam Jum’at yang meliputi : Diba’iyyah, Khiṭabah, Burdah. sistem 

bandongan mulai pukul 06.00 s/d 23.30 Waktu Istiwa’ (WIS), Pengajian 

khusus bagi santri temporer (minimal 40 hari).
8 

 

c. Pondok Al- Nūr Fatḥul ‘Ulūm adalah lembaga di bawah naungan PFU yang 

targetnya Menangani santri-santri yang sekolah formal berkurikulum Nasional 

dan memprogramkan kegiatan-kegiatan berupa; Sorogan Al-qur’ān setiap pagi 

ba’da Shubuh, Sekolah Formal mulai Pukul 07. 00 s.d 12.00 WIB, Madrasah 

Diniyah Asasiyah mulai pukul 20.30-21.30 WIs, Kursus setiap ba’da ‘Ashar, 

yang meliputi kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, Sorogan kitab kuning setiap 

sore setelah kegiatan kursus bahasa, Wajib belajar setiap ba’da Maghrib, 

Kegiatan Usbu’iyyah yang meliputi Khiṭabah, Diba’iyyah, 

Kemasyarakatan setiap malam jum’at setelah isya’, Olah raga dan bermain 
 

bersama pada hari Aḥad.
9 

 

Pondok ini merupakan salah satu temuan menarik dari penelitian yang 

telah dilakukan yakni salah satu lembaga yang mempunyai andil besar dalam 

mengakomodir kebutuhan masyarakat akan sekolah formal di PFU, sehingga 

menjadi menu lain selain santri tarbiyah dan kilatan yang salafi dan tidak sedang 

bersekolah formal. 

 
 

 
8
10/D/21-VII/2017 

9
Pondok ini merupakan salah satu bentuk gerakan perubahan karena berkurikulum 

formal serta diniyyah. 
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d. Madrasah Diniyah Futūḥiyyah memprogramkan Sekolah Diniyyah mulai pukul 

14.00 – 16.30 WIS, Sorogan kitab Fiqih dan pelajaran Naḥwu ṣaraf setiap hari 

mulai pukul 05.30 – 06.30 WIS, Musyawarah pelajaran Diniyyah setiap hari 

mulai pukul 21.00 – 23.00, Pengajian kitab kuning, Bimbingan karya ilmiyah. 

e. Madrasah Ibtidaiyyah Futūḥiyyah, merupakan salah satu lembaga yang 

targetnya juga tidak berbeda dengan Pondok Al- Nūr yakni Menyelenggarakan 

pendidikan formal (umum) sesuai kurikulum Nasional dengan status 

 

terakreditasi B. 

 

Program-program yang di sediakan adalah Kegiatan ekstrakurikuler : 

 

Pramuka, PMR, kursus bahasa Arab dan Inggris, Bimbingan Belajar setelah jam 

kegiatan sekolah. Al- Nūr dan MI Futūḥiyyah menjadi salah satu strategi dalam 

manajemen perubahan pesantren PFU. 

 
f. Madrasah Qur’aniyyah Futūḥiyyah memprogramkan, Pengajaran Al Qur’an 

dengan system klasikal dan sorogan setiap hari mulai pukul 19.00 – 20.00 

WIS., Kegiatan TPQ metode Yanbu’a, Ekstra kurikuler Diba’iyah, 

Mengadakan takhtiman al-Qur’ān setiap sebulan sekali, Pendalaman tajwid 

dan kitab kuning, Pengajian kitab fiqih dan praktek ubudiyah. 

g. TK Kusuma Mulia 

 

Lembaga ini terbilang paling baru di FPU, dikatakan baru karena 

sesungguhnya TK Kusuma telah ada dan berdiri sejak lama namun baru 

bergabung dengan yayasan PFU sekitar enam tahun yang lalu, hal ini diuraikan 

oleh salah seorang masyarakat, 

 
TK Kusuma sebenarnya bukan bagian dari PFU, namun melihat 
perkembangan PFU yang pesat dan di dalamnya telah ada berbagai 
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jenjang pendidikan kecuali TK, maka masyarakat ingin 
menggabungkan TK tersebut pada yayasan PFU sekitar enam tahun 

yang lalu.Kegiatan belajar-mengajar mulai pukul 07.15 – 10.00.
10 

 

h. Badan Usaha Milik Pesantren.
11 

 

Pesantren juga memiliki usaha untuk menopang perekonomian serta 

memenuhi kebutuhan masyarakat, santri serta ustad dalam perihal; Koperasi kitab 

dan kebutuhan sehari-hari santri, Percetakan, Sablon dan Fotokopi, Peternakan, 

Perwakafan, Pertanian dan industri makanan ringan, Persewaan, TAS ( Tabungan 

Santri ). 

 
Dengan usaha-usaha di atas, pesantren mampu memelihara diri dengan 

berbagai kebutuhan yang dimiliki oleh pesantren, sebenarnya dalam bidang badan 

 

usaha menurut pengurus
12

 di bagi atas: 1). Badan usaha milik pesantren, yang 

dikelola oleh pesantren dengan struktur kepengurusan dan haslinya masuk pada 

kas pesantren serta untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 2). Badan usaha milik 

ndalem: selain usaha milik pesantren, keluarga ndalem juga memiliki usaha 

seperti kantin, toko baju, pertanian dll., sehingga gus, dan kyai tidak mendapat 

penghasilan dari uang pesantren kecuali sebagai penerima hak yang telah di atur. 

i. Pondok Al-anwar Fatḥul ‘Ulūm 

 
Pondok ini mempunyai program pembelajaran sebagai berikut: 1). 

 

Menangani santri-santri putri yang sekolah formal berkurikulum Nasional, 2). 
 

Sorogan Al-Qur’an setiap pagi ba’da subuh, 3). Sekolah Formal mulai Pukul 07. 

 

00 s.d 12.00 WIB, 4). Sekolah Diniyyah mulai pukul 14.00 – 16.30 WIS., 5).  
 
 

 
10

Mahmud, wawancara,Kediri 03 Desember 2017 
11

07/D/21-VII/2017 
12

Royan, wawancara, Kediri 03 Desember 2017 
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Belajar Wajib setiap hari setelah maghrib, 6). Pengajian Wajib setiap hari setelah 

isya’ , 7). Musyawaroh pelajaran Diniyyah setiap hari mulai pukul 21.00 – 23.00., 

8). Mujahadah setiap hari setelah Musyawaroh. j. Program WAJAR DIKDAS 9 

tahun 

 
Menyelenggarakan pendidikan formal (umum) sesuai kurikulum Nasional 

dengan jenjang pendidikan Salafiyah Wustha setara SLTP/ MTS. 

 

 

6. Kegiatan Umum Tahunan Pondok Pesantren Fatḥul ‘Ulūm.
13 

 

a. Ijazah_Kubro 

 

Acara ijazahan kitab dan aurad yang dibuka untuk umum pada setiap bulan 

ṣaffar dan diikuti oleh sekitar 1.000 peserta dari berbagai daerah Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 

 
b. Asma’Arto 

 

Acara Asma’ Arto dan barang-barang azimat setiap malam 12 Rabi’ul 

Awal yang dibuka untuk umum dan diikuti oleh sekitar 1.000 peserta dari 

berbagai daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan luar Jawa. 

 
c. Khataman-iḥya’ 

 

Acara khataman Kitab Iḥya’ ‘Ulūm al-dīn yang diadakan setiap lima tahun 

sekali, yang dihadiri oleh para Kyai se-Kawedanan Pare, Aparat Pemerintah, dan 

warga setempat serta para santri. Dihadiri sekitar 1.500 orang 

 
 
 
 
 
 
 

 
13

08/D/21-VII/2017 



81 
 
 
 
 
 

 

d. Manasik-Haji 
 

Acara pelatihan manasik haji setiap bulan jumad al-akhīr dengan diikuti 

para santri dan warga sekitar. Diikuti sekitar 1.250 orang. 

e. Lailat al-Wada’ Madin Putra dan Putri 

 

Acara yang diikuti oleh para siswa putra Madrasah Diniyah dan wali santri 

khotimin dari berbagai daerah, dihadiri sekitar 1.200 orang. 

 
f. Khataman dan Wisuda Maqin 

 

Acara yang diikuti oleh para siswa Madrasah Qur’aniyah dan wali santri 

khotimin dan wisudawan. Dihadiri sekitar 350 orang. 

 
g. ḥaflah Akhir al-thanah 

 

Acara penutupan akhir semua kegiatan di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm yang di 

selenggarakan untuk umum dan dihadiri oleh sekitar 2.000 orang dari kalangan 

alumni, santri, ulama’, umara dan masyarakat sekitar. Frekuensi Tamu Pendatang 

di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm untuk tiap bulan berkisar kurang lebih 400 s/d 600 

orang dan akan berlipat ketika hari raya dan musim ziarah. 

 

 

7. Gedung dan Bangunan. 
14 

 

Gedung dan bangunan yang menjadi fasilitas pendukung dan penunjang 

kegiatan pendidikan meliputi fasilitas primer dan sekunder yang dapat kami 

gambarkan secara umum sebagai berikut : Masjid : 1 lokal, Musholla : 6 lokal, 

Asrama santri putra : 60 kamar, Asrama santri putri : 27 kamar, Angkring/gubug : 

60 angkring, Kantor pengurus : 12 lokal, Gedung Madrasah Diniyyah, Sebuah 

 
 
 

14
 07/D/21-VII/2017
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gedung berlantai tiga terdiri dari 11 ruang, gedung dengan empat ruang kelas dan 

gedung Madin Putri dalam tahap pembangunan. (kekurangan kelas sementara 

dicukupi dengan memakai fasilitas gedung MI dan mushalla), Madrasah 

Ibtidaiyyah : 2 gedung 6 Lokal, Taman Kanak-Kanak : 1 gedung 2 lokal, 

Perpustakaan : 2 lokal, Poskestren : 1 gedung, Koperasi kitab : 1 lokal, Toko Foto 

Copy : 2 Lokal, Wartel : 1 lokal, Kantin : 8 lokal, Ruang tamu : 1 gedung 3 

kamar, Gudang : 2 lokal, MCK: 16 gedung 36 lokal, Dapur : 5 lokal, Tempat 

parkir : 2 lokal, Tandon air : 7 lokal, Peternakan : 2 lokal
15 

 
 

 

B.  Deskripsi Data Khusus 
 

1. Fase-fase Perubahan Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri 

 

Fase-fase perubahan pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri melalui tiga 

tahap perubahan yakni: 

a. Fase unfreezing 

 

Fase pencairan, Todd D. Jik, mengklasifikasikan dalam proses pencairan 

yaitu dengan adanya perencanaan oleh pelopor yang kemudian disosialisasikan 

kepada bawahan, melakukan analisis kebutuhan (SWOT) apa potensi yang 

dimiliki organisasi, serta kekurangan yang dimiliki sebagai analisis intern 

kemudian menggali peluang-peluang yang dimungkinkan mampu untuk diraih 

serta memetakan ancaman-ancaman yang dimungkinkan akan menghalangi 

perubahan. eksplorasi, yaitu organisasi menggali dan menentukan apakah akan 

 
 
 
 
 
 

15
09/D/21-VII/2017 
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melakukan perubahan secara spesifik atau tetap bertahan, jika melakukan 

perubahan maka harus komit dengan SDM serta SDA untuk perubahan tersebut. 

 

 

Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri telah melaksanakan dan 

 

mengimplementasikan perubahan-perubahan organisasi, perubahan semua bidang 

, hal ini selalu diprakarsai oleh kyai, sebagai pendiri serta pengasuh Kyai 

memegang penuh pada tataran visi serta misi yang sesungguhnya arah pesantren 

tersebut hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang pengurus pesantren. 

 
Dari awal mula pesantren lahir sebenarnya yang mempunyai gagasan  
besar dan cita-cita adalah romo yai, pkoknya semua sendiko dawuh, 

dan Alḥamdulillāh apapun keputusan Romo Yai tidak ada yang  
menyudutkan kami, dan memberatkan, semua keputusannya dengan 

senang hati kami laksanakan.
16 

 

Sosialaisasi terhadap visi perubahan dilakukan oleh pengasuh yakni 

memberikan gambaran pesantren yang akan datang seperti apa dengan langkah 

memberikan motivasi-motivasi ukhrawii yakni menjelaskan apabila 

mengembangkan pesantren dengan niat ibadah pasti kita semua mendapatkan 

keberkahan hidup menjadi amal ibadah yang tidak akan putus fahalnya. Kyai 

menjelaskan bahwa pesantren harus lebih maju lebih memasyarakat menjaga salaf 

 

sebagai ciri awal dengan perangkat modern yang lebih efektif.
17

 Pada kesempatan 

ini, kyai menjelaskan bahwa potensi yang dimiliki pesantren adalah semua fan 

kitab diajarkan, tidak hanya fikih saja, atau tasawuf sebagai cirri pesantren 

 

tersebut.
18

 Sehingga santri mendapatkan semua di dalam satu lembaga. 
 
 
 

 
16

Abdul qodir, wawancara, Kediri 28 November 2017 
17

Abdul Hanan Ma’sum, wawancara, Kediri 29 November 2017 
18

 Ibid.
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Hal serupa juga diungkap oleh seorang guru ngaji asal dusun setempat 

 

bahwa sejak dulu memang kyai sangat santun dan saangat disegani oleh warga 
 

sekitar, selain ‘alim juga suka merendah, padahal semua orang sekitar sudah 

 

mengetahui kedalaman ilmunya.”Sejak saya mengenal Kyai, saya tidak pernah 

 

merasa tidak pas atau perintah beliau memberatkan saya, sehingga semua santri 
 

dan guru-guru ngaji di sini malah ingin sekali diperintah mbah kyai.
19 

 

Kepemimimpinan Kyai memang sangat fenomenal, dalam mendiskusikan 

 

sebuah rencana kyai selalu mengajak berunding dengan Gus-gus dan para stake 

 

holder pesantren, semisal pada saat akan berpindah tempat dari rumah mertua ke 

 

tempat di mana pesantren sekarang berkembang pesat, informasi ini didapat dari 

 

seorang guru ngaji dari kampung Kwagean. 

 

Dulu ketika mau pindah, pak kyai mengajak berunding kami serta 
memberikan pengertian yang menurut kami sangat mengejutkan, 
karena kami sebagai guru ngaji kampung sudah tahu keadaan 
pesaantren saat itu sangat pas-pasan tapi nyaman, sehingga kami tidak 
pernah menyangka pengajian ini bisa menjadi pesantren yang sangat 

maju.
20 

 

Pada kesempatan yang berbeda peneliti melakukan dialog secara langsung 

 

kepada  Pimpinan  pesantren,  pada  saat  tersebut  peneliti  mendapatkan  jawaban 

 

Bahwa Kyai Mengajak berunding untuk pindah tempat. 

 

saya mengajak beruding dengan masyarakat, sahabat-sahabat serta 
santri-santri yang ada saat itu untuk mulai pindah dari tempat semula 
ke tempat yang baru agar lebih leluasa, karena tempatnya lebih 
longgar dari pada tempat sebelumnya, ini adalah keyakinan saya 
bahwa pesantren nanti atas izin Allah bisa besar dan membutuhkan 

tempat yang luas pula.
21 

 
 
 

 
19

Imam Mauharor, wawancara, Kediri, 28  November 2017 
20

Abdul qodir, wawancara, Kediri, 28  November 2017 
21

Abdul Hanan Ma’shum, wawancara, Kwagean, 21 September 2016 
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Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa proses sosialisasi dan 

 

tranformasi visi misi telah dilakukan oleh pesantren kepada jajarannya sebagai 

 

langkah unfreezing. 

 

Perubahan awal pesantren pada ranah tata letak dengan keadaan ekonomi 

 

yang pas-pasan namun cukup untuk melaksanakannya, akan tetapi untuk 

 

perubahan  secara  sarana  prasarana  dan  teknologi  komputerisasi  pada  saat  ini 

 

sudah bisa dibilang tersedia. 

 

Perubahan yang mana dulu?, kalau awal mula pindah tempat dari 
rumah mertua saya ke tempat sekarang ini ya dengan dana yang 
seadanya, swadaya juga bantuan dari masyarakat, tapi saya punya 

open-open
22

 yang hasinya bisa untuk kebutuhan keluarga saya juga 

oprasional pesantren saat itu, tapi kalau sekarang sudah beda, untuk 
membeli peralatan-peralatan computer sudah ada dana tersendiri, 
kalau ingin lebih rinci di lihat di buku pedoman pesantren sudah 

lengkap kok.
23 

 

Pesantren sangat siap dalam melakukan perubahan, hal tersebut seperti 

yang diungkapkan oleh pengasuh pada saat wawancara berlangsung. “Sangat siap, 

kenyataannya pesantren telah melakukan banyak sekali perubahan,
24

” 

 

Dalam pelaksanaan perubahan dukungan secara lahir dan batin dari kyai- 
 

kyai, masyarakat dan santri-santri sangat menunjang perubahan tersebut.”Semua 

 

sangat berpengaruh, terutama do'a para kyai-kyai dan juga masyarakat luas. Juga 
 

santri-santri sangat berpengaruh”
25 

 
 

 

 

 

 

 

 

22
Merupakan hewan  piaraan atau ternak seperti kambing sapi dan  unggas 

23
Abdul Hanan Ma’shum, wawancara, Kediri, 

24
Abdul Hanan Ma’shum, wawancara, Kediri, 

25
Abdul Hanan Ma’shum, wawancara, Kediri, 28  November 2017. 

28  November 2017. 

28  November 2017. 
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b. Fase changing. 

 

Proses Perubahan pada pesantren pada beberapa aspek sebenarnya 

 

dilakukan dengan secara bertahap namun tahapan-tahapan tersebut tidak terjadi 

 

secara terjadwal atau terstruktur akan tetapi pergeseran sangat dirasakan mulai 

 

dari tata letak pesantren, nama pesantren struktur dan sarana yang ada membuat 

 

perkembangan pesantren sangat tajam. 

 

Tahap perubahan yang telah dilakukan oleh pesantren dilaksanakan, dan 

 

pesantren berubah secara demografis, tata letak, awalnya tak mempunyai gedung 

 

dan  asrama  pada  tahap  ini  telah  memiliki  fasilitas  tersebut  meskipun  sangat 

 

sederhan, namun perpindahan pesantren ini sangatlah membawa dampak yang 

 

cukup  besar  terutama  bagi  pengembangan  secara  infra  struktur  maupun  serta 

 

menyeret pada perkembangan-perkembangan secara manajerial organisasi. 

 

Perubahan dari segi tata letak terlaksana dengan sukses sumua merasa 
senang, sampai sekarang perubahan pada bangunan saja setiap tahun 
pesantren harus bangun gedung., kalo perubahan yayasan tidak ada 
tapi perubahan kepengurusan pesantren setiap tahun harus ganti biar 
semua kebagian peran dan bisa belajar. Perubahan teknologi yang 
hubungannya dengan sarana prasarana komputerisasi, internet, plang 
papan nama, web dan kurikulum semua mengalami perubahan mulai 
awal sampai sekarang, tapi secara ruh tidak berubah, kalau perubahan 

pada orang-orangnya ya pasti berubah,
26 

 

Perubahan yang terjadi menurut beberapa informan yang berhasil peneliti 

 

temui dan kyai sendiri membuat masyarakat pesantren menjadi lebih bersemangat 

 

serta  tidak  berpengaruh  yang  bersifat  merugikan  mereka,  hal  tersebut  pernah 

 

diungkapkan oleh pengasuh bahwa perubahan yang terjadi telah disepakati dan 
 

dilaksanakan dengan penuh kegembiraan. “Kalau itu menurut saya tidak ada yang  
 
 

 
26

Abdul Hanan Ma’shum, wawancara, Kediri, 28  November 2017 
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dirugikan dalam perubahan ini, buktinya tidak ada yang complain sama sekali. 

Pesantren secara umum beruntung, karena secara fasilitas sudah memadai, 

pembelajaran terlaksana dengan baik.”
27 

 

Fase ini dilakukan pesantren dengan langkah perubahan di setiap bagian, 

mengaktualisasikan perubahan bersama-sama dengan pengurus memperbaiki 

system kinerja, memperbaiki alat pendukung kinerja dengan perangkat-perangkat 

komputerisasi, menghidukan organisasi dengan mendirikan pengurus-pengurus 

setiap bidang dan lembaga dengan memberikan tanggung jawab masisng-masing, 

menambah sarana dan prasaranan untuk menunjang dan memajukan organisasi, 

membuat lembaga baru dengan langkah yang baru sesuai dengan isu-isu kekinian 

tanpa menghilangkan ruh yang telah ada pada pesantren seperti mendirikan 

pesantren forlmal. 

 
Recruitment, pada tahap perubahan pesantren manusia yang ada di 

dalamnyapun senantiasa berubah, perubahan manusia yang terjadi adalah beban 

dan tanggung jawab para pengurus, santri yang bertambah banyak merupakan 

efek dari perubahan tersebut, hal ini mengharuskan langkah yang strategis bagi 

pimpinan pesantren dalam mengambil keputusan maka akhirnya juga merubah 

pola kepemimpinan, semula kepemimpinan kyai adalah pemimpin yang sekaligus 

pengurus dengan kata lain kyai merupakan pengurus tunggal, namun dengan 

adanya sub bidang dan lembaga karena bertambahnya santri berpengaruh pada 

pembagian job dan porsi kepada pengurus setiap lembaga tersebut.
28 

 
 
 
 

 
27

Abdul Hanan Ma’shum, wawancara, Kediri, 28  November 2017 
28

Abdul Hanan Ma’shum, wawancara, Kediri, 29 November 2017 
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Merubah sinstem kyai centris menjadi yayasan, deretan perubahan bentuk 

pola pengorganisasian yang telah dibahas di atas adalah benang merah dari 

perubahan kepada system yayasan. Kyai tidak lagi mengurus secara langsung 

jadwal santri, jadwal guru serta hal-hal teknis lain, kyai sebagai pemangku adat 

hanya menyampaikan hal-hal pokok yang harus dikembangkan sendiri oleh 

pengurus. 

 

c. Fase refreezing 

 

Pada Fase selanjutnya, perubahan yang terjadi pada pesantren telah 

menjadi kebiasaan serta menjadi sebuah adat baru bagi pesantren. Hal ini 

merupakan bentuk dari Fase Refreezing. 

 
Fase ini peneliti mendapatkan keanehan yang terjadi di pesantren yakni 

perubahan sangatlah biasa dan mudah diterima, jadi hampir tidak ada penolakan 

serta ketidak stabilan pada organisasi menjalankan kebiasaan yang baru. 

 

Karena sudah menjadi peraturan dan juga kesepahaman bersama 
perubahan yang dilaksanakan ya berjalan dengan baik, karena selalu 
kita rapatkan ketika ada perubahan apapun.Tantangan selalu ada, tapi 

semua bisa diatasi.
29 

 

Sosok yang paling dominan dalam pergulatan pesantren tanah air tidak 

lain adalah seorang kyai, kharismatik seorang kyai, kebijakan serta ketawadu'an 

menjadi modal utama dalam menjalani perubahan pada pesantren. Hal ini seperti 

wawancara tersebut di bawah: 

 

Perintah kyai serta kebijakan yang dilakukan merupakan sebuah 
kebaikan yang akan kami terima, saya yakin apapun yang menjadi  

 

 
29

Muhammad Maghfur, Wawancara, 03 Desember 2017 
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keputusan kyai adalah sesuatu yang terbaik bagi pesantren, dengan 
ketawadu'an beliau, kebijaksanaan yang selama ini dilakukan adalah 

menjadi tolok ukur keputusan-keputusan selanjutnya.
30 

 

Dari wawancara tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa power 

dalam perubahan pesantren adalah sosok kharismatik kyai yang di dalam jiwanya 

telah tertanam nilai-nilai luhur nilai-nilai yang baik, sehingga pemilik nilai-nilai 

tersebut akan menjadi panutan serta menjadi pemimpin masyarakat seutunya. 

 
Masyarakat pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri terdiri dari Kyai, 

Gus, tenaga pengajar, pengurus, serta masyarakat sekitar dan wali santri 

merupakan sebuah gambaran masyarakat yang sangat besar, sudah barang tentu 

dalam sebuah mmasyarakat yang besar banyak terjadi gesekan antar lapisan, 

sehubungan dengan perkembangan dan pengembangan pesantren kalu kita lihat 

pasti akan butuh waktu yang lama untuk memberikan pemahaman bersama 

tentang kebutuhan untuk berubah, akan tetapi setelah saya menemui beberapa 

informan dan kyai Pada waktu serta tempat yang berbeda dengan pertanyaan 

serupa mendapat jawaban yang intinya adalah sama. 

 

Dalam hati orang siapa yang tahu kecuali Allah dan seorang itu sendiri, 
namun saya khususnya yakin bahwa semua masyarakat pesantren itu 

sangat mendukung apa yang menjadi keputusan kyai.
31 

 

Terkait dengan perubahan tata fisik pesantren misalnya, dukungan serta 

manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pesantren sangatlah besar terbukti 

dengan informasi yang peneliti dapat bahwa “Lebih besar tempatnya, lebih luas 

 
 
 
 

 
30

Muhammad Maghfur, Wawancara, 03 Desember 2017 
31

Muhammad Magfur, Wawancara, Kwagean 28 November 2017. 
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wilayahnya, juga lebih kondusif pembelajarannya karena tidak kekurangan 
 

ruangan”
32 

 

 

Pada masalah perubahan struktur terutama struktur kepengurusan 

 

pesantren, merupakan adat yang telah di atur oleh lembaga yakni tentang 

 

pergantian pengurus, sehingga perubahan secara struktur kepengurusan pesantren 

 

menjadi agenda tahunan 

 

Semua dapat merasakan menjadi pengurus, juga memberikan pelajaran 
kepada pengurus dalam bertanggungjawab serta berbagi pengalaman 
dengan yang lainnya, dan selalu ada warna baru pola baru pada pengurus 
karena pergantian pengurus tersebut. Komunikasi lebih mudah, informasi 
lebih luas dan lebih efektif serta efisien, juga kegiatan dan program 

pesantren dapat berjalan dengan baik
33 

 

 

2. Perubahan Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri Pada Ranah 

Struktur, Teknologi, tata fisik dan Manusiannya. 

 
a. Perubahan Struktur Organisasi. 

 

Struktur organisasi pesantren Fatḥul ‘Ulūm terbagi menjadi tiga tingkatan 

yakni, organisasi yayasan, organisasi pengurus, dan organisasi komite. Pada 

bagian ini secara perubahan struktural hanya pada organisasi pengurus dan 

komite, perubahan strutur pada yayasan mulai menjadi sebuah yayasan tetap 

seperti sedia kala kalaupun ada hanya pindah posisi pada anggota yayasan namun 

pada pimpinan yayasan tetap dipegang pengasuh.
34 

 

Paparan di atas merupakan hasil wawancara peneliti serta beberapa 

dokumentasi yang berhasil peneliti dapatkan. Pergantian kepengurusan yang 

 
 

32
Muhammad Magfur, Wawancara, Kwagean 28 November 2017. 

33
Abdul Hanan Ma’shum, Wawancara, Kediri  28 November 2017. 

34
Buku pedoman pesantren, dokumentasi, Kediri  01Desember 2017. 
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terjadi pada pesantren merupakan salah satu bentuk pemerataan tanggung jawab 

serta melatih para pengurus untuk melaksanakan target kepengurusan selama satu 

tahun sehingga dapat segera terlihat indikator kinerja serta tanggungjawab yang 

diemban oleh pengurus pada periodenya.
35 

 

Kelebihan dari kerapnya pergantian pengurus adalah lebih transparan, 

lebih merata, lebih efektif terukur dan asas demokrasinya sangat terasa.
36

”Setiap 

tahun pesantren melakukan pergantian pengurus, hal ini sudah diatur agar 

dilaksanakan dengan menggunakan buku pedoman organisasi pesantren, yang 

jelas langkahnya ya pemilihan langsung.”
37 

 

b. Perubahan Teknologi. 

 

1) Teknologi berupa sarpras. 
 

 

Awal mula pesantren lahir, pada sarana dan prasarana sangatlah minim 

dan apa adanya, seperti tempat untuk mengaji serta peralatannya masih sangat 

mini secara kuantitas juga secara kualitas. Srana pembelajaran yang bertempat di 

mushola serta rumah mertua Kyai hanya seadanya seperti papan tulis dari kayu 

serta menggunakan kapur tulis, untuk medianya juga seadanya, tidak 

menggunakan pengeras suara. 

 

Pada perkembangan selanjutnya pesantren mulai mempunyai tempat baru 

yaitu di dalaem kulon, dengan santri yang bertambah banyak serta dukungan dari 

semua fihak lambat namun pasti menambah gedung dan bangunan serta fasilitas 

 

 
35

Abdul Hanan Ma’shum, Wawancara, Kediri 01 Desember 2017. 
36

Abdul Hanan Ma’shum, Wawancara, Kediri 02 Desember 2017 
37

Abdul Hanan Ma’shum, Wawancara, Kediri 02 Desember 2017 
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pembelajaran yang  nyaman dengan kecukupan secara  kualitas dan kuantitas 

 

peralatan penunjang pembelajaran. 
 

 

Mulai sekitar tahun 1990-an, pesantren mulai mempunyai peralatan 

 

elektronik seperti pengeras suara, sound dan beberapa computer untuk 

 

pengadministrasian pesantren, karena semakin banyaknya santri serta membuat 

 

pengasuh  berfikir  serta  bertindak  untuk  member  fasilitas  yang  modern  untuk 

 

mempermudah pe-administrasian, juga sarana-sarana pembelajaran seperti 

 

computer, telephon, lcd proyektor printer dll. 
 

 

Pesnatren juga memiliki percetakan sebagai salah satu usaha  pesantren 

 

yang mempunyai fasilitas-fasilitas, foto copy, penjilidan, scan serta sablon dan 

 

masih banyak lagi. Pada era ini perubahan secara teknologi mulai sangat 

 

kelihatan,  apa  lagi  mulai  menggunakan  alat  komunikasi  dan  media  informasi 

 

internet, web, facebook, email untuk memprmudah akses informasi serta promosi. 
 

 

Kesiapan pendanaan dan juga kebutuhan teknologi saat ini, semua 
pihak baik dari alumni atau dari dalam pesantren memang telah 
membicarakan tentang fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan 
teknologi terutama teknologi komputerisasi dan jaringan supaya dalam 
mensosialisasikan pesantren lebih mudah dan juga dalam 
memanajemen pesantren juga mudah sehingga pesantren mulai 
menggunakan computer dan perangkat-perangkatnya untuk menunjang 

hal tersebut.
38 

 

Statement di atas merupaka bentuk langkah perubahan yang direncanakan 

 

dan  tidak  semata-mata  hanya  terjadi  secara  kebetulan  saja,  mensosialisasikan, 

 

merencanakan serta melaksanakan perubahan bersama semua pihak yang  
 
 

 
38
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berpengaruh dan yang terpengaruh oleh perubahan memang harus dilakukan agar 

 

target yang diinginkan sesuai rencana serta tingkat resistensi dapat diminimalkan. 

 

2) Teknologi berupa strategi. 

 

Perubahan berupa strategi pesantren PFU telah dimulai dari awal mula 

 

pesantren member atau memilih nama pesantren, hal ini menjadi strategi 

 

pesantren dalam mengenalkan organisasi kepada masyarakat, selain sebagai 

 

strategi secara nyata, pemilihan nama yang diambil dari nama pesantren tempat 

 

nyantri  pendiri  adalah  agar berkah dan tetap memiliki jalur keilmuan dengan 

 

pesantren yang diasuh oleh guru kyai Hanan. 
 

 

Miftahul 'Ulum demikian awal mula nama Pondok Pesantren kita, 

Miftahul sebagai perlambang Pondok yang pertama kali berdiri di 

Kwagean, dan 'Ulum diambil untuk Tabarrukan pada PP. Roudlotul 

Ulum Kencong. Dikarenakan ada kesamaan nama dengan Miftahul 

Ulum Jombangan, akhirnya namanya diganti menjadi Fathul 'Ulum. 

tidak jauh berbeda dengan nama pesantren yakni nama Madrasah 

Diniyah Futtuhiyah, sebuah lembaga Pendidikan yang masih dalam 

naungan Pondok Pesantren yang sama-sama dari Fi'il Madli FATAHA, 

disamping Tafa'ulan dengan PP Futtuhiyah Mranggen Jawa tengah 

yang diasuh oleh Romo K.H. Muslih bin Abdurrahman selaku guru 

saya mengikuti pengajian Ramadhan, juga cocok dengan hasil Istiqoroh 

beliau.
39 

 

Mulai dari pemilihan nama pesantren merupakan langkah-langkah yang 

 

strategis dalam kemajuan pesantren, yang akhirnya memilih nama fathul ulum 

 

yang  dengan nama  tersebut pesantren dikenal diberbagai belahan nusantara, 

 

perkembangannya tidak bisa dibendung lagi karena kepiawaian seorang leader 
 

yang  tidak  lain  adalah  Kyai  M.  Hanan  Ma’shum,  beliau  merupakan  pendiri  
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sekaligus pengasuh yang mempunyai jiwa visioner sehingga pesantren menjadi 

pesat dan terkenal. 

 

Visi misi pesantren mulai dirancang sebagai pedoman dan tujuan 

pesantren didirikan serta cita-cita yang telah diimpikan agar berjalan dengan baik 

serta mapan. Dengan system pembelajaran wethon, bandongan awal mula 

pesantren mengajar para santri, kini system klasikal juga telah diadopsi oleh 

pesantren sehingga sangatlah bijak dalam menghadapi arus global dengan 

membaca peluang dan tantangan yang ada pesantren ini mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat. 

 

Sistem kilatan, merupakan pijakan awal serta ciri khas pesantren PFU, 

namun dengan berbagai kondisi kebutuhan serta strategi dalam memfasilitasi 

berbagai macam kemampuan dan keinginan santri maka akhirnya PFU membuat 

sebuah kurikulum diniah dengan system tarbiyah dengan kitab-kitab yang telah 

ditentukan serta system evaluasi pembelajaran yang terstruktur sehingga santri 

pemula akan dapat mengikuti kegiatan sesuai kemampuannya. 

 

Awalnya, Semua lembaga pendidikan yang dinaungi pesantren merupakan 

lembaga pendidikan dengan kurikulum yang ditentukan oleh pesantren bukan dari 

kemndikbud dan kemenag, namun setelah adanya lembaga pendidikan TK 

Kusuma yang awalnya merupakan lembaga milik masyarakat yang kini 

diserahkan kepada pesantren mulailah mengadopsi kurikulum kemendikbud dan 

kemenag. 
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Sebagai jawaban masyarakat global yang peduli terhadap legalitas formal, 

pesantren mendirikan pesantren formal yang santri-santrinya pada pagi hari 

sekolah formal, sehingga kurikulum disesuaikan dan asramapun dipisahkan 

dengan asrama santri tarbiyah dan kilatan yang notabene santrinya murni ngaji 

kitab kuning. 

 

3) Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
 

Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri, merupakan pesantren yang terkenal 

sebagai pesantren salaf yakni dengan pembelajaran kitab kuning bagi santri 

tarbiyah serta kilatan sedangkan untuk santri pesantren formal kitab kuning 

merupakan diajarkan pada sore hari karena santri-santri pada pagi hari merupakan 

siswa-siswi sekolah umum. 

 
Pesantren mempunyai cara-cara tersendiri pada pengelolaan kurikulum 

kedua pesantren (salaf dan formal) yang sangat khas, kekhasan pesantren ini 

sebenarnya bukan satu-satunya yang dimiliki akan tetapi masih banyak khas dari 

pesantren ini mulai dari teknologi pembelajarannya, pendisiplinan santri serta 

cara-cara pesantren dalam mempromosikan dirinya agar dikenal oleh masyarakat 

luas, seperti kegiatan pengajian kilatan berkala, kilatan ramadhan bahkan ilmu-

ilmu hikmah dan karomahnya yaitu asmak arto Ijazah kubro, kegiat Ijazah kubro 

dan asmak arto mungkin salah sata kekhasan pesantren ini sampai-sampai 

pesantren ini beberapa orang menyebut dengan pesantren perdukunan, hal tersebut 

menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas. 

 

Pada paragrap di atas kekhasan yang dimiliki pesantren PFU adalah 

sebuah teknologi dalam mempromosikan lembaga, namun dengan pergulatan 
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globalisasi pesantren ini tidak mau membiarkan kemanfaatan sebuah teknologi 

masa kini dalam hal komunikasi serta informasi yang sedang berkembang semisal 

teknologi yang menggunakan computer dan jaringan internet. Dengan adanya 

internet, pesantren telah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya salah satu 

langkah perubahan serta dan juga sebagai alat perubahan menuju pesantren yang 

lebih baik dengan tanpa meninggalkan ketradisionalan yang telah dimiliki. 

 

Pada paragraf-paragraf sebelumnya telah disinggung terkait awal-mula 

pesantren mensosialisasikan dirinya dengan cara yang sangat tradisional yaitu 

dengan gepok tular dan selebaran untuk mendapat perhatian dari masyarakatnya, 

namun dengan adanya teknologi yang mutakhir, kini pesantren mempromosikan 

diri dengan jaringan internet dan juga alat komunikasi yang lain. 

 

Tampaknya pesantren telah me-ekspresi-kan perubahan dengan cara-cara 

tersebut hingga saat ini pesantren juga tetap menjaga tradisi-tradisi yang telah ada 

dan terbentuk sebelumnya meskipun teknologi modern telah menjadi salah satu 

penunjang kebutuhan pesantren. 

 

Alat telekomunikasi seperti telphon dan Handphon bagi masyarakat luas 

merupakan alat yang wajib dimiliki, alat tersebut merupakan alat komunikasi 

paling handal saat ini karena dengan alat yang bisa disertakan saat bepergian ini 

menyediakan fasilitas mulai permainan, berbagai pilihan medsos bahkan fasilitas 

ibadah seprti al-qur'an digital dan lain-lain namun bagi santri PFU alat ini masih 

belum menjadi kebutuhan, buktinya ketika peneliti sempat tinggal beberapa hari 

di sana melihat santri-santri yang menyibukkan dirinya dengan kitab serta 
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hafalan-hafalan bukan menyibukkannnya dengan alat komunikasi tersebut 

 

meskipun di waktu-waktu tertentu alat tersebut diperbolehkan untuk dibawa. 
 

 

Kalau disini itu sebenarnya ada peraturan tidak boleh membawa hp bagi 
santri, akan tetapi meskipun tidak ada kontrol dari pengurus pun santri-
santri enggan untuk memegang hp, seprti saya sendiri ini sebenarnya 
boleh memegang hp karena saya pengurus, untuk kebutuhan 
komunikasi dengan pengurus yang lain tapi saya juga agak malas dan 
juga sudah terbiasa dengan komunikasi langsung apabila ada urusan 
organisasi, kecuali saya ingin telphon keluarga, dan hp saya juga hp 

biasa tidak dapat mengakses internet. Mungkin kebiasaan kali ya!!.
40 

 

 

c. Perubahan tata fisik Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri. 

 

Perubahan  tata  fisik  pesantren  merupakan  salah  satu  perubahan yang 

 

sangat terlihat perbedaannya mulai awal berdiri sampai sekarang, karena 

 

perpindahan tempat serta jumlah gedung yang terus menerus bertambah megah 

 

dan besar. 

 

saya mulai membuka pengajian umum di rumah mertua, dusun 
Kwagean, di bulan Maulid, Tahun 1980-an. Saat itu sudah dihadiri 
sekitar 96 peserta pengajian. Karena jumlah santri yang mengaji kian 
banyak, mau tidak mau akhirnya pindah ke Kwagean Utara, 
membangun bangunan semipermanen, gubug dua kamar, untuk 
kegiatan pesantren. Delapan tahun kemudian, baru dari hasil jerih 

payah, saya membeli sebidang tanah untuk memperluas pondok.
41 

 

 

Dari keterangan tersebut bisa dilihat bahwa perubahan secara tata fisik 

 

pertama menggunakan rumah untuk pengajian, dengan fasilitas seadanya namun 

 

mampu menarik perhatian massa sampai 96 santri terdiri dari kaum muda, tua dan 

 

sahabat beliau. PFU awalnya sering berpindah tempat mulai dari dalem wetan 

 

(rumah mertua) dan dalem kulon serta tempat yang sekarang dipakai, sebenarnya  
 

 
40

Khoiron, Wawancara, Kediri, 03 Desember 2017 
41
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kenyataan  ini  adalah  proses  pencarian  jati  diri  pesantren  yang  akhirnya  telah 

 

mendapatkannya jati diri tersebut. 

 

Masjid : 1 lokal, Musholla : 6 lokal, Asrama santri putra : 60 kamar,  
Asrama santri putri : 27 kamar, Angkring/gubug : 60 angkring, Kantor 
pengurus : 12 lokal, Gedung Madrasah Diniyyah, Sebuah gedung 
berlantai tiga terdiri dari 11 ruang, gedung dengan empat ruang kelas 
dan gedung Madin Putri dalam tahap pembangunan. (kekurangan kelas 
sementara dicukupi dengan memakai fasilitas gedung MI dan 
musholla), Madrasah Ibtidaiyyah : 2 gedung 6 Lokal, Taman Kanak-
Kanak : 1 gedung 2 lokal, Perpustakaan : 2 lokal, Poskestren : 1 
gedung, Koperasi kitab : 1 lokal, Toko Foto Copy : 2 Lokal, Wartel : 1 
lokal, Kantin : 8 lokal, Ruang tamu : 1 gedung 3 kamar, Gudang : 2 
lokal, Kamar Mandi dan WC : 16 gedung 36 lokal, Dapur : 5 lokal, 

Tempat parkir : 2 lokal, Tandon air : 7 lokal, Peternakan : 2 lokal
42 

 

 

d. Perubahan Manusia 
 

Fatḥul ‘Ulūm Kwagean kediri dalam melaksanakan pembelajaran dan 

 

pendidikan selalu memberikan pelayanan terbaik dari segi keikhlasan serta 

 

keseriusan  proses  pembelajaran  tersebut.  Kyai sebagai  pemimpin  manajerial, 

 

pemimpin etika, model, pendidik serta yang mempunyai gagasan visi dan misi 

 

dapat menjadi pendukung terolahnya kondisi sosio kultur yang ada di dalamnya. 

 

Gus,  guru-guru  serta  santri  selalu  berkiblat  dari  kyai  mulai  dari  etika 

 

berperilaku sehari-hari sampai keilmuan yang diterimanya, hal ini berlangsung 

 

secara otomatis sehingga kekhasan pesantren akan muncul. Perubahan perilaku 

 

pada  santri  mulai  dari  awal  santri  masuk  sampai  boyong  sangat  terlihat  dan 

 

dirasakan sekali oleh santri itu sendiri, pada kesempatan ini peneliti mencoba 

 

melihat kegiatan santri beberapa hari sampai suatu saat menemukan fenomena 

 

yang patut untuk peneliti ungkapkan dalam penelitian ini yaitu kejujuran santri,  
 
 

 
42
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sopan santun santri, santri dari luar Jawa-pun tidak kelihatan karena telah 

terinternalisasi beberapa budaya jawa sehingga peneliti tidak bisa membedakan 

antara santri dari Jawa ataupun luar jawa, logat bahasa contohnya, seperti salah 

satu informan yang berhasil peneliti wawancarai adalah orang Madura asli namun 

tutur katanya belogat jawa "ilang medurane" ungkapan ini disampaikan oleh 

informan sendiri. 

 
Temuan pengamatan peneliti terkait perubahan perilaku santri adalah hal 

yang sangat sederhana namun mempuyai makna yang luarbiasa yaitu maslah 

"ghasab", selama peneliti mengadakan penelitian beberapa hari di sana tidak 

pernah menyimpan barang-barang yang berharga ditempat yang aman namun 

peneliti sangat merasa aman, kenyataan yang terjadi adalah tidak ada satu barang 

pun yang pindah tempat, bahkan sandal salah satu peserta asma' arto yang 

ketinggalan di depan kamar tamu pesantren yang telah berhari-hari tidak pernah 

pindah tempat hanya pindah posisi yaitu posisi ditata rapid an dibersihkan. 

Perubahan manusia yang ada di dalam pesantren mulai dari pribadi santri, tingkat 

keilmuan yang dipelajari sampai posisi yang diemban dalam organisasi sangat 

terlihat. 

 
Perubahan manusia secara pengetahuan pasti berubah, contohnya santri 

begitu datang ke pesantren juga akan belajar menjadi santri sesuai 

dengan iklim pesantren sini, termasuk menjalankan peraturan yang ada, 

kalo guru-guru masih tetap sedemikian dari hal cara mengajar dan lain-

lain, tapi sekarang sudah banyak guru-gurunya yang kuliah.
43 

 

Perubahan yang terjadi antara lain adalah ustad-ustadnya yang dulu hanya 

murni lulusan salaf lambat laun banyak yang kuliah di berbagai perguruan tinggi, 
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termasuk santri kilatan juga banyak yang sudah lulus kuliah namun ingin 

memperdalam pengetahuan agama sehingga mengikuti pengajian kilatan di 

pesantren, yang menjadi salah satu cirri khas pesantren ini adalah bahwa santri 

tidak bisa dan tidak boleh sekolah umum kuliah sambil ngaji harus memilih salah 

satu kecuali di pesantren formalnya yang kurikulum telah didesain untuk santri-

santri yang sekolah umum. 

 
PFU selain mempunyai pesantren formal juga memberikan pelayanan 

paket C bagi santri tarbiyah atau kilatan yang membutuhkan ijazah formal, hal ini 

juga sebagai strategi pesantren untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat 

modern dan global ini. 

 
Perubahan manusi pada pesantren ini yang paling menonjol adalah dari 

jumlah santri dan pengurusnya mulai 2007 sampai dengan 2016 terlihat 

meningkat, jumlah santri pada 2007 adalah 818 santri, sedangkan pada 2008 naik 

menjadi 858, pada tahun-tahun berikutnyapun mengalami peningkatan sperti pada 

tahun 2016 naik menjadi 1101 santri, ini membuktikan bahwa pesantren telah 

menjalankan proses perubahan manusia secara kuantitasnya. 



 
 
 
 

BAB V 
 

 

PEMBAHASAN 
 

 

A. Fase Perubahan Manajerial Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri. 

 

Maisah, dalam bukunya menyebut bahwa perubahan yang terencana harus 

 

melalui beberapa fase, fase tersebut adalah Fase eksplorasi, yaitu organisasi 

menggali dan menentukan apakah akan melakukan perubahan secara spesifik atau 

tetap bertahan, jika melakukan perubahan maka harus komit dengan SDM serta 

SDA untuk perubahan tersebut. 

 
Fase perencanaan, yaitu pengumpulan informasi serta diagnosa masalah 

secara mendalam dan tepat untuk menciptakan tujuan serta mendesain tujuan 

perubahan dengan baik dan tepat. Fase tindakan, yaitu proses pelaksanaan 

program yang telah direncanakan dan menggerakkan organisasi dari Current state 

(Kondisi sekarang) kepada future state (Keadaan mendatang) yang diharapkan 

serta menciptakan pengaturan dan mendapatkan dukungan untuk melakukan 

perubahan dan evaluasi. 

 
Fase integrasi, yaitu fase yang dilakukan setelah perubahan dilakukan 

dengan sukses, hal ini merupakan tindakan menstabilkan kondisi seperti semula 

(Sebelum berubah) dengan budaya yang baru (setelah perubahan).
1 

 

Pada statement di atas dapat difahami bahwa fase perubahan sebuah 

organisasi berlaku siklus, namun tidak menggambarkan sebuah organisasi 

berkembang mengiringi perkembangan zaman secara natural, hal tersebut 

mungkin karena organisaisi pada teori tersebut adalah organisasi yang berbasis 

  
1
Maisah, Manajemen Pendidikan, (Ciputat: Referensi 2013), 119 
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profit yang perubahannya selalu ditentukan oleh manajemen senior atau pimpinan 

dengan pertimbangan serta masukan dan analisis-analisis kondisi secara kolektif, 

akan tetapi sejauh pengamatan dan data-data yang didapat oleh peneliti pada 

pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri perubahanya membentuk diagram yang 

kurvanya menaik, namun di setiap rentangnya memang ada siklus-siklus kecil 

secara terus menerus. 

 
Dalam perubahannya Kiyai menjadi sosok utama yang mempunyai 

gagasan serta visi dan misi organisasi hampir secara tunggal, meskipun dalam 

mengimplementasikan semua visi dan misi diterjemahkan oleh gus dan sejumlah 

anggota yayasan serta pengurus-pengurus di bawahnya. 

 

 

1. Fase Unfreezing 
 

Sesuai data yang telah didapat, Bahwa Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Berdiri 

pada Tahun 1980/1981, pada tahap ini disebut fase awal Pesantren Fatḥul ‘Ulūm 

Kwagean Kediri ini lahir serta masih mencari jati diri pesnatren, Namun 

kelahirannya belum mempunyai nama seperti sekarang ini karena kelahiran 

pesantren ini mulannya pada saat diadakannya pengajian oleh Kiyai Hanan di 

Rumah Mertua yang dihadiri oleh kurang lebih 96 orang peserta pengajian, 

peserta tersebut dihadirkan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang teman 

mondok KH. Hanan, karena sebenarnya Hanan Muda tidak mau memberikan 

pengajian ketika dibujuk oleh teman-temannya karena merasa belum waktunya 

untuk melakukan hal itu. akhirnya dengan undangan yang telah datang tersebut 

Hanan muda memberikan pengajian dengan kepiawaian serta penguasaan ilmu- 
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ilmunya Momen ini membuat Hanan Muda Mendapatkan kepercayaan dari orang-

orang sekitarnya untuk melanggengkan pengajian tersebut dengan 45 kitab yang 

telah dikhatamkan selama 11 bulan oleh beliau . 

 
Masa awal ini merupakan pesantren yang belum mempunyai manajemen 

secara mutakhir akan tetapi awal mula strategi dimainkan dalam 

mengaktualisasikan keilmuan yang telah didapat oleh Hanan Muda menuju 

sebuah lembaga yang besar dengan manajemen yang lebih handal. Fase ini 

merupakan ruh yang membawa perubahan yang luar biasa dikemudian harinnya. 

 
Sesuai analisa peneliti, dengan hanya strategi yang sederhana bahkan 

hanya mengundang orang untuk mendengarkan pengajiannya saja sudah mampu 

menyedot perhatian dan telah menjadi modal untuk perkembangan yang lebih 

besar, sehingga peneliti beranggapan bahwa manajemen hanya sebagian penentu 

kemajuan sebuah lembaga Pesantren, akan tetapi kedalaman ilmu, niat yang tulus, 

serta jaringanlah yang menjadi penguat perkembangan tersebut. 

 
sesuai dengan wawancara dengan Kyai Hanan Ma’shum, beliau 

mengatakan bahwa semua yang telah didapatkan sekarang ini adalah restu dari 

guru-guru beliau serta do’a dari kedua orang tua. Peneliti juga menanyakan 

tentang manajemen apa yang dipakai untuk mengembangkan pesantren pada 

mulanya, beliau menjawab bahwa sebenarnya kyai tidak pernah mempelajari 

secara khusus ilmu manajemen, namun kenyataannya manajemen yang ada di 

PFU sangat baik, dan menurut peneliti seandainya pesantren dan lembaga-

lembaga pendidikannya dibawah kontrol kemenag atau kemendikbud mungkin 

akreditasinya adalah A, sesuai pengamatan pada proses observasi yang peneliti 
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lakukan pesantren ini mempunyai pelayanan yang ekstra termasuk kepada 

peneliti, dan data apapun yang diminta oleh peneliti selalu ada tertata secara 

administrative mulai dari dokumen-dokumen berupa cetak atau file komputer. 

 
Awal pertumbuhan PFU ini telah tampak dari awal bahwa akan menjadi 

sebuah lembaga yang besar dan mampu memainkan perannya di masyarakat pada 

masa yang akan datang, hal ini bisa dilihat dari pertambahan jumlah santri yang 

ngaji setiap tahunnya, sehingga lebih meyakinkan Hanan Muda untuk terus 

berusaha mengikuti pertumbuhannya dengan berbagai tindakan-tindakan 

pengembangan seperti membuat asrama-asrama baru untuk menampung santri 

yang berdatangan, bahkan Hanan muda membeli sepetak tanah untuk memperluas 

wilayah asrama untuk mendukung hal tersebut. 

 
Pengasuh membeli tanah untuk menampung santri yang datang, karena 

rumah mertuannya sudah tidak muat lagi untuk asrama para santri. Pada saat itu, 

pesantren masih mengkaji beberapa kitab fiqih dan ilmu-ilmu hikmah, namun 

santri dari berbagai penjuru telah datang, informasi menyebar meskipun hanya 

lewat gepok tular istilah orang jawa yang artinya dari mulut ke mulut. 

 
Dari wawancara di atas, peneliti beranggapan bahwa teknologi informasi 

untuk publikasi lembaga bukan satu-satunya penentu, akan tetapi kepercayaan 

masyarakat dan santri yang telah rampung ngaji-nya juga mempunyai peran yang 

sangat significan dalam perkembangan pesantren Fatḥul ‘Ulūm . 

Alumni sebagai pembanding juga menyatakan jawaban yang sangat 

mengejutkan terkait dengan motivasinya nyantri di PFU dan jawaban yang 
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peneliti rekam adalaha bahwa karena kyai Hanan adalah pendiri pesantren ini, jadi 

biasanya kalo Kyainya masih pendiri itu berkahnya masih dekat untuk diraih. 

 
Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa berkah yang menjadi tujuan 

untama santri, dan informasi tersebut didapat dari orang-orang dekat sehingga 

mengarahkan santri yakin nyantri di PFU. 

 
Informasi serupa juga didapat dari santri asal Jawa Barat saat ini dia 

adalah seorang santri tarbiyah dan status dalam keorganisasiannya adalah bidang 

kebersihan masjid, ia Mondok di PFU karena mendapat informasi dari guru SD 

nya yang mengatakan bahwa di Kediri ada pesantren yang masih salaf, sehingga 

mujtaba tertarik dan berangkat ke pesantren tanpa ragu. 

 

Dialog tersebut menggambarkan bahwa masyarakat mempunyai andil 

besar dalam perkembangan serta publikasi pesantren sehingga lembaga tersebut 

dikenal oleh semua masyarakat dan berimplikasi pada pertambahan pangsa pasar 

lembaga. 

 
Meski belum memiliki manajemen yang mapan serta perangkat 

administrasi, namun lembaga ini mampu mendewasakan diri seiring dengan 

perjalanannya serta kondisi-kondisi yang membuat lembaga mengatur segala 

kebutuhan secara mandiri, baik dari segi ekonomi, menu keilmuan yang 

disaajikan serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk kebutuhan ngaji, hal ini 

singkron dengan wawancara peneliti dengan kyai M. Hnan Ma’shum bahwa 

Santri yang mondok secara mandiri telah memposisikan dirinya sebagai pelopor 

dalam memanaj kegiatan, mereka membuat kepengurusan untuk memudahkan 

koordinasi terkait pembelajaran, untuk bidang usaha, pengasuh kebetulan punya 
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sedikit lahan untuk bertani serta memelihara ayam, sehingga santri banyak yang 

membantu mengurusnya yang mana dari hasil bercocok dan berternak tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan makan santri, sebagian untuk keluarga ndalem dan 

sebagian yang lain untuk kebutuhan pesantren. 

 
2. Fase Changing 

 

Perkembangan teknologi pada PFU telah ada sejak tahun 2000, pada tahun 

ini PFU mengambil langkah yang strategis dalam pengelolaan lembaga, yakni 

memperbaiki sistem-sistem informasi komputerisi, serta teknologi-teknologi yang 

berupa sarana dan prasarana, sarana yang berupa gedung asrama, kelas dan 

berbagai sekretariat-sekretariat telah dibangun untuk memudahkan control 

organisasinya. Meski demikian angkring
2
 tetap menjadi salah satu bangunan yang 

 

dimanfaatkan untuk asrama santri dan biasanya yang tinggal di angkring 
3
 adalah 

santri-santri kilatan normal, perubahan juga terjadi pada pendirian Pesantren 

formal dan merupakan pesantren sebagai langkah memberikan pilihan terhadap 

kebutuhan masyarakat era modern, karena pesantren ini mempunyai kurikulum 

diniyyah pada sore dan malam hari serta kurikulum umum pada pagi sampai siang 

hari. 

 

3. Fase Refreezing 

 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada pesantren dianggap sebuah 

kebiasaan yang normal, tidak membuat masyarakat pesantren merasa ragu dalam 

melaksanakannya seperti telah menjadi kebiasaan yang telah lama, sehingga 

 
 

2
Gubug yang kebanyakan berbahan bamboo dan kayu untuk asrama 

3
Santri yang hanya ngaji kitab-kitab tertentu dan masa pendidikannya bertahun-tahun, 

karena di PFU ada tiga jenis kilatan, yakni kilatan normal, kilatan ramadhan dan kilatan 
berkala. 
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tingkat resistensi terhadap perubahan sangat kecil bahkan dari berbagai 

wawancara yang peneliti lakukan tidak menemukan pernyataan-pernyataan yang 

menolak terhadap perubahan kebanyakan mendukung. 

 
Kemudahan pada tahap pembekuan kembali apa yang baru diubah di 

pesantren ini membuat peneliti beranggapan bahwa ketawadu’an yang diajarkan 

oleh kyai, kharismatik, kewibawaan serta ketinggian ilmunyalah yang menjadi 

pendorong fase ini, akan tetapi masih sebagai anggapan saja karena data terkait 

hubungan antara kharismatik, ketinggian ilmu, kewibawaan serta ketawadu’an 

dengan fase refreezing ini belum menjadi focus utama penelitian ini. Selaras 

 

dengan asumsi tersebut Stephen P. Robbins
4
 mengungkapkan bahwa dimensi 

kepercayaan terbagi menja lima unsur yaitu, integrity, competence, consistency, 

loyality, oppeness, lima hal ini dibahas dalam masalah pembangunan kepercayaan 

dalam organisasi. Msuk akal apabila lima dimensi kepercayaan tersebut dimiliki 

oleh Kyai,sehingga mempengaruhi terhadap pengelolaan perubahan sampai tahap 

pembakuan budaya, peraturan dan kebiasaan baru dalam organisasi. 

 
Santri yang tawadu’ serta para pemimpinnya juga sangat tawadu’ 

mencerminkan bahwa didikan kyai yang menancap pada sendi-sendi perilaku 

santri, kecenderungan meniru kebiasaan kebiasaan baik kyai inilah yang 

menjadikan organisasi berjalan baik. Kebijakan-kebijakan pesantren merupakan 

hak milik bersama sehingga tidak ada satu fihakpun yang terlihat berjalan diluar 

ring kebijakan pesantren. 

 
 
 

 
4
Stephen P. Robbin, Organization behavior,(New jersy: Prentice Hall International 2001), 

336 
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Peraturan-peraturan kedisiplinan yang ada dipesantren lebih pada saling 

percaya dan saling menjaga, sanksi pelanggaran kedisiplinan tertulis jelas pada 

papan kedisiplinan namun keamanan pesantren hamper sama sekali menemukan 

pelanggaran, kalaupun ada masih taraf wajar. Statement peneliti ini berangkat dari 

wawancara serta pengamatan selama peneliti berada di tempat penelitian, 

kesimpulannya para santri bukan karena takut melanggar akan tetapi tidak ada 

waktu untuk melanggar saking banyaknya kegiatan serta target yang harus santri 

penuhi di pesantren. 

 
4. Perubahan Struktur Organisasi 

 

Pesantren pada Era 1981-1986 belum memiliki system kepengurusan 

keorganisasian yang mapan, sehingga kyai sebagai pendiri merangkap sebagai 

pengasuh secara tunggal tanpa ada garis koordinasi dan garis instruksi yang paten, 

meskipun begitu, seorang kyai yang mempunyai charisma dan kewibawaan yang 

tinggi membuat santri dan masyarakat sekitar “sendiko dawuh”
5
, sehingga tetap 

bias dengan lancer melaksanakan kegiatan ngaji dengat khidmat. 

 
Pada masa pertengahan kira-kirta tahun 1986-2000-an Pesantren mulai 

mengadministrasikan segala kegiatan di pesantren dengan jalan membuat 

kepengurusan teknis yang dianggotai oleh para santri sendiri, hal ini secara garis 

organisasi lebih bias memudahkan kinerja serta dapat mengkontrol secara 

langsung penanggungjawab secara personal. Secara administrasi keuangan juga 

telah dimanajemen sedemikian rupa, dampaknya pesantren cepat berkembang 

serta cepat menyebar keseluruh antero nusantara tentang keberadaannya. 

 
 

 
5
Mengikuti dengan senang hati apa yang diperintahkan kyai 
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Masa selanjutnya penmeliti menyebut pada masa perkembangan, yakni 

dimana organisasi telah dinobatkan sebagai yayasan pada tahun 2000-2007, hal 

tersebut merupakan langkah awal perkembangan secara pesat terorganisir serta 

memenuhi legalitas formal sebagai salah satu lembaga pendidikan, tahun tahun 

berikutnya telah mendirikan sebuah kepengurusan pesantren secara struktural, dan 

perekrutan pengurus dilakukan secara langsung setiap satu tahun sekali 

merupakan langkah yang sangat maju dalam mengendarai bahtera pesantren 

sehingga perkembangan serta kemasjuan pesantren sampai saat ini sangat cepat. 

Secara keuangan mulai dari “bisyarah” atau gaji bagi semua pengurus serta 

tenaga pengajar dan Kyai pun dianggarkan dengan sangat transparan hal ini 

membuat tingkat kepercayaan masyarakat, santri serta pengajar terhadap 

pensantren sangat tinggi dan kemajuan pesantren tidak bias dibendung lagi 

dengan iklim yang sangat mendukung ini. 

 
5. Tata Fisik 

 

Sarana dan prasarana pesantren pada era 1981 memang masih terbilang 

sangat sederhana, dengan memanfaatkan rumah mertua kyai pengajian yang 

dihadiri sekitar 90-an orang dapat bertahan hingga empat sampai lima (4-5) tahun 

kemudian, rumah tersebut disebut dengan ndalem wetan. Dengan asrama masih 

menempati rumah mertua dan mushola. 

 
Selanjutnya, pesantren dengan dukungan dari masyarakat serta jerih payah 

pendiri, akhirnya mempunyai sebidang tanah untuk dibangun sebuah asrama 

pesantren, selain itu agar santri juga ikut membantu perekonomian santri sendiri 

serta pesantren maka pengasuh membuat beberapa usaha peternakan ayam dan 
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kambing serta pertanian yaitu kebun dan sawah. Saat itu pesantren telah memiliki 

asrama yang berupa angkring. Masa-masa ini santri masih benar-benar murni 

ngaji kitab tidak mengikuti sekolah formal Negara. 

 
Pada sekitar tahun 2000-an, pesantren mulai sangat mengedepankan 

kebutuhan bangunan seperti asrama serta perkantoran, sarana untuk ibadah dan 

MCK. Hal tersebut terdukung karena pertambahan jumlah santri yang cendrung 

naik pesat sehingga mau tidak mau pesantren harus menyediakan tempat-tempat 

tersebut. 

 
Era 2000 sampai sekarang pesantren mempunyai target dan telah 

terlaksana sampai sekarang yakni pembangunan gedung dan sarana pendidikan 

setiap tahun minimal satu kali atau satu lokal bangunan, dan yang besar membuat 

target ini berjalan lancer tanpa hambatan yang berarti, karena pendapatan dari 

asma’arto dan ijazah kubro setiap tahun saja telah cukup untuk mendirikan 

sebuah gedung berlantai dua. 

 
Kemajuan serta perubahan pada bidang ini sangat mendukung sekali 

terhadap perubahan-perubahan pada ranah-ranah yang lain sesuai dengan 

pernyataan yang disampaikan Winardi bahwa salah satu penunjang perubahan 

organisasi adalah ketersediaan Sumber daya, pesaantren telah mempunyai SDM 

dan SDA yang tercukupi saat ini, sudah barang tentu kemajuanlah yang akan 

terjadi. 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
Wibowo, Manajemen Perubahan Edisi ke Tiga, 1 
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6. Perubahan Teknologi 

 

a. Teknologi berupa sarpras 

 

Sarana dan prasarana yang memadai membuat sebuah iklim pendidikan 
 

cenderung efektif
7
, pesantren sangat sensitive terhadap perubahan serta kebutuhan 

untuk berubah menyesuaikan kondisi dunia global. Dalam proses belajar mengajar 

memang memakai system bandongan, sorogan dan wetonan, akan tetapi 

pemanfaatan alat-alat modern yang berkaitan dengan elektronik ataupun 

sejenisnya tidak ditolak mentah-mentah oleh pesantren yang terkenal dengan 

pesantren salaf ini. Computer sebagai alat administrasi pendidikan, pembukuan 

keuangan serta hasil karya tangan yang berupa tulisan telah memanfaatkan 

komputer, proses pembelajaran menggunakan pengeras suara. 

 
b. Teknologi berupa strategi 

 

Seiring dengan pelbagai kebutuhan masyarakat era modern, pesantren yang 

cenderung salaf mulai menentukan sebuah langkah strategis bagaimana 

menyediakan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan 

ijasah ketimbang ijazah, maka pesantren mendirikan sebuah pesantren formal 

yang diperuntukkan bagi santri yang ketika pagi sekolah formal umum. 

 
Strategi ini mempunyai setidaknya dua mata tombak yaitu dapat 

memelihara kearifan yang sudah ada dan mapan dari awal tapi juga mengikuti 

perkembangan zaman dengan bermacam-macam kebutuhan masyarakat saat ini. 

 
 
 
 
 
 

7
Ibid, 40 
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Sebenarnya sebelum mendirikan pesantren formal, PFU telah menyediakan 

program paket C untuk santri-santri yang menginginkan Ijasah sekolah forlmal 

bagi santri yang sebelumnya hanya ngaji kitab kuning saja. 

 
c. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

Komunikasi serta informasi merupakan hal yang penting bagi kehidupan 

manusia. tidak dipungkiri bahwa teknologi selalu identik dengan komputerisasi 

oleh kebanyakan orang. Komunikasi dalam pesantren yang awalnya hanya 

menggunakan komunikasi verbal, langsung, surat serta siaran radio dan televis. 

Pada era, komputer dan internet menjadi idola bagi kehidupan masyarakat modern 

saat ini termasuk PFU, kini telah mempunyai berbagai Media informasi dan 

komunikasi yang memanfaatkan internet seperti face book PFU, E-mail PFU, 

Blog PFU, web.pfu serta alat telephon dan handphon. 

 
Profil pesantren dapat diakses oleh khalayak umum tanpa harus melihat 

langsung, pendaftaran santri baru juga dapat melalui web.pfu, hal ini menandakan 

bahwa pesantren tidak meskipun sangat menjaga ketradisionalannya namun 

membuka diri untuk teknologi yang berkembang untuk menunjang kemajuannya. 

 
7. Perubahan Manusia 

 

Secara teori, perubahan manusia merupakan salah satu penunjang 

perubahan sebuah organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi profit 

seperti perusahaan, salah satu indikasinya adalah pergantian seorang pegawai, 

 

penambahan personil,
8
 penambahan pelatihan-pelatihan dengan menampilkan job-job 

baru serta jabatan-jabatan baru. Namun PFU sebagai lembaga pendidikan non 

 
 

8
Winardi, Manajemen Perubahan (manajement of change), Edisi 2 (Jakarta: Kencana 

2008), 1. 
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formal bentuk perubahan manusia tidaklah demikian dibeberapa hal, karena tidak 

ada system pemecatan kariawan atau guru, namun penambahan personil mungkin 

masih selaras dengan teori tersebut. Sisi yang berbeda adalah perubahan secara 

mental, spiritual, akhlaq serta ketawadu’an santri merupakan hal yang sulit 

diterjemahkan oleh teori, namun PFU mampu merubah kebiasaan seorang santri 

yang buruk menjadi lebih baik. Kebanyakan dari alumni pesantren ini tidak begitu 

tergantung dengan alat-alat berteknologi, karena kebiasaan di pesantren yang tak 

membutuhkan alat-alat tersebut. 

 
B. Jenis perubahan yang dilakukan oleh Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean 

Kediri 

 
Perubahan yang terjadi pada Pesantren Fatḥul ‘Ulūm  Kwagean Kediri 

 

merupakan perubahan yang bersifat continuous change di beberapa kasus, yaitu 

perubahan yang terus menerus namun biasanya objek perubahannya adalah hal-

hal yang cakupannya kecil dan secara tidak langsung menjadi sebuah hal yang 

sangat biasa dan dengan mudah diterima oleh penduduk organisasi, semisal pada 

ranah kegiatan santri, santri saat ini telah mempunyai tim Futsal, catur dan 

berbagai cabang olahraga lainnya, kegiatan tersebut sebenarnya bukan sebuah 

olahraga yang maju di pesantren tersebut, namun karenan santri sering ikut 

perlombaan di luar dan juga sering mendapat juara, akhirnya lambat laun 

beberapa olah raga tersebut menjadi olah raga andalan. 

 
Perubahan menaik atau radikal (Incremental change), merupakan 

perubahan suatu organisasi melalui langkah-langkah yang terlihat kecil namun 
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terus menerus dilakukan sebagai langkah rekayasa ulang organisasi lain ataupun 
 

sebelumnya.
9 

 

Pesantren Fatḥul ‘Ulūm kwagean Kediri juga mengalami perubahan yang 

bersifat radikal pada beberapa bagian organisasi yakni pada pendirian pondok 

formal, pondok tersebut merupakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Ibid, 32

 



 
 
 
 

BAB VI 
 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 
 

1. Manajemen Perubahan yang dilakukan  Pesantren Fatḥul ‘Ulūm 

 

Kwagean Kediri 
 

Mempertahankan sifat salaf, Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri merupakan 

pesantren yang terkenal karena kesalafannya sehingga tetap menjaganya dengan 

baik namun merubah strategi dalam menghadapi tantangan dunia yang serba 

modern, memanfaatkan perangkat-perangkat modern, memberikan menu baru 

yang sesuai dengan keinginan masyarakat modern, mendirikan pesantren formal 

dalam satu naungan. 

Meningkatkan SDM pendidik, pendidik di pesantren Fatḥul ‘Ulūm 

Kwagean Kediri melakukan formasi baru dalam meningkatkan kualitas para 

pendidik dengan cara memberikan kebebasan para pendidik untuk menempuh 

perkuliahan pada universitas di luar pesantren yang diharapkan nantinya akan 

memberikan warna, potensi, dan langkah baru sesuai dengan isu-isu modern. 

 
Meningkatkan SDA, pesantren mendirikan badan usaha yang dikelola 

pesantren seperti percetakan, mini market, rumah makan, took baju, persewaan 

sepeda dan speda motor, peternakan serta pertanian untuk mewujudkan 

kemandirian pesantren sehingga mampu bertahan dan maju serta me-minimalisir 

tingkat intervensi globalisaisi. 
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2. Jenis perubahan yang dilakukan oleh Pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean 

Kediri 

 

Jenis perubahan yang terjadi di pesantren Fatḥul ‘Ulūm Kwagean Kediri 

Perubahan menaik atau radikal (Incremental change), merupakan perubahan suatu 

organisasi melalui langkah-langkah yang terlihat kecil namun terus menerus 

dilakukan sebagai langkah rekayasa ulang organisasi lain ataupun sebelumnya. 

biasanya objek perubahannya adalah hal-hal yang cakupannya kecil dan secara 

tidak langsung menjadi sebuah hal yang sangat biasa. 

 

 

B. Saran 

 

1. Untuk Pembaca 

 

Laporan penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang peneliti 

lakukan dengan bermacam keunikan yang tak ada habisnya tentang pesantren, 

maka untuk pembaca apabila anda seorang mahasiswa Manajemen Pendidikan 

Islam pilihlah pesantren sebagai objek penelitian anda, karena masih banyak 

misteri yang belum terungkap dan mungkin anda adalah salah satu yang berhasil 

mengungkapnya. 

 
2. Untuk Pesantren 

 

Manajemen Yang telah ada di Pesantren Fatḥul ‘Ulūm kwagean Kediri 

sudah sangat maju, mulai langkah-langkah perubahan sampai proses perubahan 

pesantren dari Struktur, Teknologi, Tata Fisik dan Manusia, mungkin sudah 

waktunya mendirikan sebuah Perguruan Tinggi di Bawah naungan Pesantren. 
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