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ABSTRAK 

 Michel Foucault mengatakan, di setiap relasi terdapat kekuasaan yang tersebar. 

Di sekolah, barak, penjara, rumah sakit, dan sebagainya. Hal tersebut berlaku di 

Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik yang mengatur aktivitas 

para santri untuk tunduk pada aturan yang berlaku. Namun, di dalam kenyataannya, 

pengurus pondok pesantren menggunakan mekanisme Michel Foucault yang disebut 

sebagai relasi kuasa kepada para santri. 

 Penelitian ini mencoba menggali mengenai relasi kuasa di Pondok Pesantren 

Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik. Peneliti menggunakan metode kualitatif 

dengan menggunakan teknik penentuan informan secara snowball dan telah didapat 10 

(sepuluh informan), yaitu 5 (lima) santri dan 5 (lima) pengurus. Teknik pengumpulan 

data yang peneliti gunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam. 

Data peneliti di olah dengan cara mentranskrip wawancara mendalam, kemudian 

mengolahnya sebagai temuan dan interpretasi secara teoritik. 

 Relasi kuasa di Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik 

berlangsung secara terlihat, di antaranya melalui kegiatan aktivitas yang di awasi oleh 

para pengurus hingga menghafal kebiasaan para santri. Keadaan seperti ini membuat 

santri terdominasi. Di sinilah dominasi kuasa terjadi. Perlawanan yang terjadi diantara 

lainnya yaitu perlawanan terselubung. Perlawanan terselubung yang terjadi di Pondok 

Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik disebabkan adanya kekuasaan yang 

berlaku di dalamnya, serta kekalahan kepercayaan. Perlawanan terselubung justru 

dijadikan santri sebagai cara balas dendam terhadap para pengurus. 

Kata kunci: relasi kuasa, dominasi kuasa. 
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ABSTRACT 

Michel Foucault said, in every relationship there are scattered powers. In 

schools, barracks, prisons, hospitals, and so on. It is valid in Pondok Pesantren 

Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik which organizes the activities of the students 

to be subject to the prevailing rules. In reality, however, the board of Pesantren uses 

Michel Foucault's mechanism to be referred to as a power relation to the students. 

This research tries to explore the relationship of power in Pondok Pesantren 

Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik. Researchers use qualitative methods using a 

snowball-quoting technique and 10 (ten informant), 5 (five) students, and 5 (five) 

managers. The data collection techniques that researchers use are participatory 

observation and deep interviews. The researcher's Data is by transcribing a deep 

interview, then process it as a theoretical finding and interpretation. 

The power relations in Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah 

Gresik visibly take place, among them through activities that are held by the managers 

to memorize the habits of the students. Such circumstances make the students 

dominated. This is where power domination occurs. The resistance that occurs among 

others is the covert resistance. The covert resistance occurred in Pondok Pesantren 

Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik due to the prevailing power in it, as well as a 

loss of trust. The covert resistance is used as a student as a way of retaliation against 

the caretakers. 

Keywords: power relations, dominance of power. 
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KATA PENGANTAR 

 Dengan menyebut nama Tuhan yang maha Esa, peneliti memanjatkan puja dan 

puji syukur atas rahmat, hidayah, berkat dan anugrah yang senantiasa telah diberikan-

Nya kepada kami. Sehingga, peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul 

Relasi Kuasa Kiai Terhadap Santri di Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan 

Bungah Gresik. 

 Tidak terlepas dari itu, peneliti sadar sepenuhnya bahwa penelitian ini masih 

memiliki kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa maupun dari segi lainnya. Oleh 

karena itu, dengan berlapang dada dan tangan terbuka peneliti menerima saran maupun 

kritik dari dosen pembimbing dan dosen penguji yang memberikan nilai tentang tugas 

skripsi agar dapat memperbaiki tugas skripsi yang dikerjakan oleh peneliti. 

 Peneliti mengharapkan agar dari tugas skripsi dengan judul Relasi Kuasa Kiai 

Terhadap Santri di Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik dapat 

bermanfaat dan diambil hikmahnya. Sehingga, dapat memberikan inspirasi kepada 

semua pihak yang membaca tugas skripsi ini. Kemudian secara praktis penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan masalah yang dibahas oleh 

peneliti. Kritik dan saran diharapkan atas segala kekurangan dan kesalahan dalam tugas 

skripsi ini. 
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