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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Mengingat peran pesantren yang begitu besar terhadap perkembangan 

bangsa Indonesia, maka perlu ada proses pembinaan di pesantren yang mampu 

mengarahkan para santri untuk membentuk diri mereka menjadi pribadi-pribadi 

yang bisa memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Jika dilihat dari sudut 

pandang tujuan pendidikan yang ada di dalamnya, pesantren mendidik para 

generasi muda untuk memiliki kemantapan jiwa sehingga nantinya ketika keluar 

berani tampil sebagai pemimpin dengan keunggulan tingkah laku dan budi 

pekerti.
1
 

Di samping itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki 

beberapa ciri khas yang cukup unik yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga 

pendidikan lainnya. Baik keunikan itu terletak pada sistem, konsep ataupun kultur 

yang berlaku di pesantren. Dalam proses pembinaan perilaku atau akhlak santri, 

pesantren menerapkan beberapa metode dalam pembinaannya. Di samping 

pemberian materi secara formal yang didapat melalui madrasah-madarash diniyah 

yang dapat memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai ajaran Islam dan 

memberikan pemantapan dalam beribadah dan berperilaku sosial bermasyarakat 

secara teoritis, pesantren juga memberikan pembinaan secara intensif nonformal 

yang dilakukan di lingkungan asrama. 
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Para santri dibiasakan untuk hidup keseharian dengan berbagai peraturan 

yang diharapkan mampu menjadikan mereka terbiasa hidup dengan rutinitas 

kehidupan produktif. Jika santri melanggar salah satu peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pesantren, maka santri tersebut akan mendapatkan sanksi atau 

hukuman sebagai upaya untuk pembinaan perilaku santri. Dengan adanya sanksi 

bagi santri yang melanggar diharapkan mampu menjadikan santri tersebut tidak 

mengulangi kesalahannya. 

Berbicara mengenai hukuman atau sanksi, maka hukuman atau sanksi 

yang ada di pondok pesantren dapat difahami sebagai konsekuensi dari peraturan 

disiplin tata tertib yang dilanggar santri, dengan tujuan terpeliharanya peraturan-

peraturan yang bersifat mengikat para santri, guna terwujudnya kondisi 

lingkungan seperti yang diharapkan oleh pesantren. 

Peraturan serta hukuman yang mengikat di pesantren haruslah dilakukan 

dengan proses yang benar. Sebab jika proses pembinaan melalui peraturan dan 

hukuman di pesantren dilakukan dengan cara yang salah, justru akan 

menimbulkan perilaku-perilaku yang negatif pada santri. Seperti yang dituliskan 

oleh Syamsu Yusuf dalam bukunya, bahwa pada dasarnya tata tertib ditujukan 

untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Akan tetapi jika disiplin itu 

diberlakukan secara otoriter, maka akan berkecenderungan menimbulkan sifat-

sifat pribadi peserta didik yang tegang, cemas dan antagonistik. Dan jika disiplin 
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itu diberlakukan dengan cara yang persimif, maka akan cenderung membentuk 

sikap kurang bertanggung jawab, kurang menghargai otoritas, dan egosentris.
2
 

Wiliam Stern, seorang psikolog dari Jerman terkenal dengan teori 

konvergensinya, berpendapat bahwa perkembangan dan bentuk keadaan manusia 

itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal (faktor luar yang 

memengaruhi perkembangan psikophisis manusia) dan faktor internal (faktor 

dalam), faktor manakah yang paling kuat pada seseorang, dialah yang memberi 

bentuk pada orang tersebut. Di negara kita kedua istilah itu dikenal dengan istilah 

faktor dasar dan faktor ajar.
3
 Jika dikaitkan dengan tulisan kali ini, maka 

lingkungan asrama di pesantren bisa disebut sebagai faktor eksternal atau faktor 

ajar yang akan memiliki dampak yang cukup besar pengaruhnya pada 

perkembangan psikophisis seorang santri. Proses pembinaan santri dengan 

pemberlakuan peraturan dan sanksi terjadi di lingkungan asrama pesantren. Bagi 

santri yang melanggar dan mendapatkan hukuman akan dihadapkan pada kondisi 

lingkungan keseharian yang memungkinkan santri tersebut tersadarkan dengan 

adanya hukuman, atau justru akan memicu intensi agresivitas pada diri santri 

karena merasa pernah melanggar dan mendapatkan predikat sebagai santri 

pelanggar, sehingga menurunkan kepercayaan diri atau bahkan memunculkan 

sikap balas dendam yang bisa dilampiaskan dengan perilaku agresif. 

Dalam proses pembinaan santri melalui peraturan-peraturan yang 

dibarengi dengan pemberian hukuman di pondok pesantren haruslah dilakukan 
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dengan cara yang tepat. Pemberian hukuman harus dilakukan dengan tujuan untuk 

memberi arahan pada santri bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dengan cara 

pemberian hukuman yang mendidik, seperti pemberian hukuman dibarengi 

dengan arahan-arahan dan nasehat dari pengurus yang memberikan hukuman 

sehingga santri bisa tersadarkan, serta sebisa mungkin untuk meminimalisir 

adanya kekerasan pada proses pemberian hukuman, baik kekerasan itu bersifat 

fisik maupun psikis. 

Berangkat dari pemikiran tersebut, bahwa penting untuk menerapkan cara 

yang benar pada proses pemberian hukuman bagi santri yang melanggar peraturan 

pesantren, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai 

masalah ini. Pada penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian di salah satu 

pondok pesantren yang ada di Lamongan, tepatnya Pondok Pesantren Karang 

Asem Putra, Paciran, Lamongan. 

Di Pondok Karang Asem, terdapat peraturan-peraturan yang mengikat para 

santri, seperti santri wajib melaksanakan shalat lima waktu secara berjama’ah di 

masjid pesantren, santri wajib mengikuti tadarus al-Qur’an setiap pukul lima sore 

secara bersama-sama yang dipusatkan di masjid pesantren, dan beberapa 

peraturan-peraturan lainnya. Jika peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu 

dilanggar, maka tentunya akan diberikan hukuman kepada santri yang melanggar. 

Pemberian hukuman dilakukan oleh pengurus yang memilki tanggung jawab.  

Pada pengamatan awal, penulis mendapati fakta bahwa para santri di 

Pondok Pesantren Karang Asem hampir bisa dipastikan sebagian besar pernah 

melakukan pelanggaran dan mendapatkan hukuman dari pengurus sesuai dengan 
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tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Mulai dari pelanggaran yang tergolong 

ringan sampai pada pelanggaran yang tergolong berat. Ketika santri pernah 

mendapatkan hukuman dari pengurus dengan intensitas yang bisa dikatakan cukup 

sering, maka santri tersebut sudah terbiasa dengan hukuman-hukuman yang ada, 

dan merasa sebagai santri pelanggar sehingga tidak perlu takut lagi ketika akan 

melakukan pelanggaran peraturan pesantren, karena sudah merasa terbiasa dengan 

hukuman-hukuman yang sudah sering diterima. Di samping itu, penulis juga 

sering mendapatkan kasus santri yang berusaha sebisa mungkin untuk berbohong, 

mencari alasan supaya terbebas dari hukuman atau mungkin sedikit diberi 

keringanan hukuman, sehingga hal itu menjadikan santri yang awalnya tidak 

terbiasa untuk berbohong menjadi terbiasa untuk berbohong karena kondisi-

kondisi mereka yang menuntut untuk berbohong demi menghindari hukuman 

yang sering ia hadapi dipesantren.  

Jika melihat Permasalahan-permasalahan seperti yang penulis sebutkan di 

atas, maka seperti penjelasan sebelumnya, bahwa pemberian hukuman di 

lingkungan pesantren perlu penanganan yang tepat sehingga pemberian hukuman 

itu justru tidak berdampak negatif. Berdasarkan dari pemikiran tersebut maka 

penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Karang 

Asem dengan judul penelitian “Pemberian Hukuman Sebagai Upaya Pembinaan 

Perilaku Santri di Pondok Pesantren Karang Asem, Lamongan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya penulis merumuskan 

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

1. Apa saja jenis-jenis peraturan dan hukuman yang diterapkan di Pesantren 

Karang Asem? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan hukuman yang diterapkan di Pesantren Karang 

Asem selama ini? 

3. Apa saja kekurangan dan kelebihan pelaksanaan hukuman yang ada di 

Pondok Pesantren Karang Asem? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pembinaan perilaku santri melalui 

peraturan-peraturan serta proses hukuman bagi santri yang melanggar di 

Pesantren Karang Asem Muhammadiyah, Paciran, Lamongan.  

2. Untuk mengetahui proses historis adanya penerapan hukuman bagi santri 

yang melanggar di Pesantren Karang Asem Muhammadiyah, Paciran, 

Lamongan. 

3. Untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dari proses pemberian 

hukuman yang ada di Pesantren Karang Asem saat ini, dan kemudian 

diadakan perbaikan kedepannya. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu membuka cakrawala 

pemahaman untuk penulis sendiri dan bagi pembaca dalam memahami 



7 
 

tingkah laku dan proses pembinaan perilaku yang terjadi di pesantren, 

terutama yang terkait pada pemberlakuan peraturan dan pemberian 

hukuman bagi santri yang melanggar peraturan. 

2. Kegunaan Ilmiah; yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan (sumbangan pemikiran) dalam memahami 

proses pemberian hukuman yang ada di pesantren, dan kemudian bisa 

dijadikan sumbangan untuk penelitian selanjutnya. 

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

Pondok Pesantren Karang Asem dalam proses pemberian sanksi untuk 

santri yang melanggar, kaitannya dengan respon santri tersebut. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN  

Pada penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab, dan setiap 

babnya terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan 

yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada Bab II ini meliputi pembahasan teori, konsep serta beberapa 

penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Pembahasan pada Bab ini meliputi penjelasan pendekatan penelitian 

yang dipakai penulis dalam melakukan penelitiannya, penentuan lokasi 
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penelitian, informan penelitian, serta sampel yang akan dijadikan 

tambahan bahan data dalam penelitian, serta pembahasan teknik 

pengumpulan data, análisis data, dan uji keabsahan data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN   

Bab ini manyajikan latar belakang obyek, penyajian serta deskripsi data 

dan analisis mengenai proses pembinaan perilaku santri melalui 

pemberian hukuman pada santri yang melanggar. 

BAB V PENUTUP   

Pada bab terakhir ini penulis mengungkapkan kesimpulan dari analisis 

data yang telah diteliti pada obyek, dan pemberian saran yang terkait 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


