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Abstract 

Ta'zir is a sanction given to santri who have committed violations of rules in the 

pondok pesantren. Ta'zir is one tradition which entrenched in the pondok 

pesantren and it is still upheld until today because it is deemed to be necessary to 

be enforced in pondok pesantren. This article talks about how the implementation 

of ta'ziran in pondok pesantren and why ta'ziran tradition is still used until now. 

This study aims to identify and describe the tradition of sanctions for santri who 

violate and also to describe the causes that make ta'ziran tradition can continue. 

Location of this research was at Raudaltul Muta'allimin pondok pesantren in 

Lamongan. Data was collected through observation and interviews, and the 

informants were selected purposively. This type of research was qualitative 

descriptive with description, explanation, and analysis of the phenomenon of ta'zir 

in accordance with the theory. The analysis concluded that in practice, this ta'zir 

was decided based on discussion meeting, which was undertaken to comply with 

the rules of pondok pesantren, to improve the character and behavior of santri 

towards goodness so that they can maintain authority regulations. Regulations 

were very strictly implemented in the pondok pesantren and the programs are 

implemented in a disciplined manner to make pondok pesantren as an influential 

institution, as well as further strengthen its presence in the middle of the process 

of the dynamic and rapidly changing society.  
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Abstrak 

Ta’zir adalah suatu sanksi yang diberikan oleh santri yang telah melakukan 

pelanggaran tata aturan di pondok pesantren. Ta’zir merupakan salah satu tradisi 

yang membudaya di pondok pesantren yang sampai sekarang masih 

dipertahankan karena sangat diperlukan untuk menegakkan peraturan di pondok 

pesantren. Artikel ini membahas permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan 

ta’ziran di pondok dan mengapa tradisi ta’ziran ini tetap dipergunakan sampai 

sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tradisi 

pemberian sanksi bagi santri yang melanggar dan menggambarkan penyebab yang 

menjadikan tradisi ta’ziran ini bisa bertahan. Lokasi penelitian di Pondok 

Pesantren Raudaltul Muta’allimin Lamongan. Pengumpulan data dilakukan 

mailto:Saidah.lailatus24@gmail.com


AntroUnairdotNet, Vol.V/No.2/Juli 2016, hal 322 
 

 

melalui observasi dan wawancara, dan informan dipilih secara purposive. Tipe 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan, menjelaskan 

dan menganalisis fenomena ta’zir sesuai dengan teori. Dari analisis dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa ta’zir ini dalam pelaksanaannya ditentukan 

berdasarkan prosedur yang telah dimusyawarahkan bersama, yang dilaksanakan 

untuk menaati peraturan pondok, memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak ke 

arah kebaikan sehingga dapat menjaga kewibawaan peraturan. Penerapan 

peraturan pesantren yang sangat ketat dan program-program pesantren yang 

dilaksanakan secara disiplin menjadikan pesantren sebagai institusi yang 

berpengaruh, sekaligus semakin memantapkan eksistensinya di tengah proses 

perubahan sosial yang cepat dan dinamik.  

 

Kata kunci: Pondok pesantren, ta’ziran, eksistensi, sistem 

 

Pendahuluan  

Pondok pesantren merupakan 

lembaga pendidikan Islam tradisional 

yang sudah ada sejak dahulu sebelum 

Indonesia merdeka. Masyarakat telah 

mengenal pendidikan pesantren jauh 

sebelum mereka mengenal lembaga-

lembaga yang lainnya, seperti 

sekolah atau madrasah (Turmudi, 

2004: 28). Pondok pesantren 

dipimpin oleh seorang kiai yang 

sangat disegani, dihormati dan 

dita’ati, pendidikan pesantren 

bertujuan untuk menciptakan dan 

mengembangkan kepribadian muslim 

dengan meninggikan moral, 

menghargai nilai-nilai spiritual dan 

kemanusiaan, menyiapkan para santri 

untuk hidup sederhana dan bersih 

hati, bermanfaat dan berkhidmah 

kepada masyarakat, bebas dan 

tangguh dalam kepribadian serta 

menyebarkan dan menegakkan Islam 

di tengah-tengah masyarakat. 

Terdapat lima elemen dasar di 

pondok pesantren antara lain pondok, 

masjid, santri, kitab kuning, dan kiai 

(Dhofier, 1982). Pesantren terkenal 

dengan lembaga tradisional, tetapi 

pesantren juga sebagai lembaga yang 

dinamis yang mampu survive sampai 

sekarang.  

Sehingga dalam perkembang-

annya pesantren dapat dikelom-

pokkan menjadi dua tipe. Pertama, 

tipe tradisional (salaf) adalah sebuah 

pesantren yang masih memegang 

teguh ajaran-ajaran yang dahulu,  

mempertahankan pengajaran kitab-
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kitab klasik (kitab kuning) sebagai 

inti dari pendidikan. Kedua, tipe 

modern (khalafiyah), adalah sebuah 

pesantren yang memasukkan 

pengajaran umum dalam kurikulum 

madrasah atau pesantren yang 

menyelenggarakan tipe-tipe sekolah 

umum. Dari kedua tipe tersebut, 

pesantren yang menjadi obyek 

penelitian yaitu Pondok Pesantren 

Raudlatul Muta’allimin merupakan 

pondok pesantren yang bertipe 

khalafiah.  

Di pondok pesantren terdapat 

tradisi-tradisi yang terus 

dilaksanakan dan dipertahankan dari 

generasi ke generasi, tradisi-tradisi 

itu antara lain: jamaah sholat lima 

waktu, istighosah, yasin dan tahlil, 

khotmil Quran (khataman Quran), 

ro’an (bersih-bersih), pengajian 

Quran, pengajian kitab kuning, 

dziba’, manaqiban, jaliyatul kadar, 

berjanji, belajar bersama, 

musyawaroh, khitobah, rotibul 

haddad, shalat malam, mauludan, 

isro’mi’roj, muharroman,  pengajian 

diniyah dan ta’zir. Penulis  tertarik 

dengan tradisi ta’ziran karena tradisi 

ta’ziran ini sudah membudaya di 

pondok pesantren yang ada di 

Indonesia sejak berdirinya pesantren 

yang sampai saat ini masih bertahan, 

karena ta’zir ini memiliki banyak 

fungsi dalam menjaga kewibawaan 

peraturan dan tata tertib pesantren. 

Ta’zir merupakan istilah yang tidak 

asing lagi di dunia pesantren, ta’zir 

adalah suatu sanksi yang diberikan 

kepada santri yang telah melakukan 

pelanggaran peraturan pesantren, 

dengan tujuan agar santri yang 

melanggar tersebut tidak mengulangi 

kesalahannya.  

Beberapa penelitian yang 

pernah dilakukan mengenai 

pelaksanaan ta’zir antara lain: 

penelitian yang dilakukan oleh 

Widayatullah (2012) di Pondok 

Pesantren Al-Musaddadiyah Garut, 

mengenai pengaruh ta’zir terhadap 

peningkatan kedisiplinan santri di 

pondok pesantren. Bahwa di Pondok 

Pesantren Al-Musaddadiyah ini 

berupaya mendidik santri 

menjadikan para santri memiliki 

kedisiplinan yang tinggi dan dapat 

mencapai tujuan pendidikannya, 

sehingga ditetapkan tata tertib yang 

harus dipatuhi dan sanksi (ta’zir) 
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bagi mereka yang melanggar 

peraturan. Tetapi dalam 

pelaksanaanya di lapangan, masih 

ada santri yang melakukan 

pelanggaran, seperti tidak mengikuti 

pengajian rutin, kemudian santri itu 

diberi hukuman menguras kamar 

mandi, tapi setelah dua minggu 

kemudian santri tersebut melakukan 

pelanggaran yang sama. Hal ini 

membuktikan bahwa pelaksanaan 

ta’zir di Pondok Pesantren Al-

Musaddadiyah Garut tidak terlalu 

berdampak baik terhadap 

kedisiplinan santri, karena 

seharusnya dengan adanya ta’zir 

menimbulkan suatu efek jera pada 

santri. 

Penelitian juga pernah 

dilakukan oleh Zuhriyah (2011) di 

Pondok Pesantren Al-Munawwariyah 

Malang yang juga menerapkan 

adanya ta’ziran, penelitiannya  

mengenai persepsi santri terhadap 

ta’ziran di pondok pesantren. 

Hasilnya berupa, bahwa tidak semua 

anak didik hanya dididik dengan 

menggunakan cara lemah lembut dan 

kasih sayang saja, bahkan ada 

sebagian anak yang memang perlu 

dikerasi atau diberi hukuman agar 

dia mematuhi peraturan-peraturan 

yang telah ditentukan atau ditetapkan 

dan tidak mengulangi lagi perbuatan 

salahnya. Meskipun peraturan 

pondok sudah sangat ketat namun 

masih ada santri yang melakukan 

pelanggaran. 

Dari dua penelitian di atas 

dapat disimpulkan bahwa, meskipun 

pendidikan di pondok pesantren 

memiliki tujuan baik yakni berusaha 

mendidik santri untuk memiliki 

kemandirian, kedisiplinan yang 

tinggi serta memiliki tanggung jawab 

dan taat pada aturan. Akan tetapi 

santri sering melakukan pelanggaran 

di pondok pesantren, sehingga 

diperlukan adanya ta’zir sebagai 

suatu bentuk hukuman bagi santri 

yang melanggar peraturan pondok, 

meskipun terkadang santri itu tidak 

jera dengan hukuman itu, tapi 

setidaknya dengan ta’zir itu dapat 

menjaga kewibawaan peraturan.  

Hal ini juga terjadi di Pondok 

Pesantren Raudlatul Muta’allimin 

Lamongan yang akan menjadi 

bahasan dalam penelitian. Peneliti 

mengambil pesantren ini karena 
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disana masih kental dengan budaya 

ta’zir, beranggapan bahwa dengan 

ta’zir,  tata tertib atau peraturan 

pondok dapat berjalan dan terlaksana 

dengan baik. Penelitian ini telah 

menguraikan dan menjelaskan 

tentang bagaimana pemberian ta’zir, 

prosedur pelaksanaan ta’zir, standart 

penetapan ta’zir, efektifitas ta’zir 

serta manfaat ta’zir yang ada di 

Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta’allimin Lamongan. Penulis 

berharap kepada para pendidik dapat 

mengaplikasikan konsep hukuman 

tersebut dengan sebaik mungkin, 

guna mendorong peserta didik agar 

memiliki kedisiplinan belajar dan 

berharap santri bisa memiliki 

kepatuhan pada peraturan dan 

kedisiplinan yang tinggi serta 

kesadaran dari orangtua untuk terus 

membimbing anaknya agar taat pada 

aturan. 

Berdasarkan latar belakang 

yang diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan dalam 

bentuk pertanyaan penelitian yaitu 

“Bagaimana pelaksanaan ta’ziran di 

Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta’allimin dan mengapa tradisi 

ta’ziran masih tetap dapat digunakan 

dan masih bertahan sampai 

sekarang?”. Tujuan penelitian adalah 

mengetahui dan menggambarkan 

tradisi pemberian sanksi bagi santri 

yang melanggar di Pondok Pesantren 

Raudaltul Muta’allimin Lamongan. 

Manfaat penelitian adalah 

memberikan sumbangan pemikiran 

bagi antropologi pada umumnya dan 

menjadi referensi bagi kajian 

mengenai tradisi ta’ziran di pondok 

pesantren.  

Metode 

Dalam metode penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode 

etnografi dengan menggunakan 

metode kualitatif berbentuk 

deskriptif yaitu mendeskripsikan dan 

menganalisis sebuah fenomena, 

aktivitas sosial, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran individual 

maupun kelompok organisasi. Teori 

yang digunakan dalam penelitian 

adalah fungionalisme Malinowski 

bahwa masyarakat merupakan sistem 

yang kompleks yang terdiri dari 

bagian-bagian yang saling 

bergantung dan saling berhubungan 

dan setiap bagian tersebut 
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berpengaruh secara signifikan 

terhadap bagian yang lainnya. Setiap 

bagian dari suatu masyarakat dapat 

eksis karena bagian tersebut 

memiliki fungsi penting dalam 

memelihara eksistensi dan stabilitas 

masyarakat secara keseluruhan 

(Jones, 2009).  

Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih 15 (lima belas) orang 

sebagai informan, terdapat lima 

kriteria untuk memilih informan 

yang baik yaitu (1) enkulturasi 

penuh, 2) keterlibatan langsung, (3) 

suasana budaya yang tidak dikenal, 

(4) waktu yang cukup, (5) non-

analitis, (Spradley, 1997). Informan 

dipilih secara purposive berdasarkan 

kriteria di atas, dimana peneliti 

membutuhkan berbagai informasi 

yang ada kaitanya dengan sejarah, 

visi dan misi, kebijakan pondok, 

jumlah santri, peraturan pondok, 

pelanggaran santri, jenis-jenis 

ta’ziran, prosedur penetapan ta’zir, 

standar penetapan ta’zir, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan ta’zir. 

 Informan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengasuh 

Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta’allimin Babat Lamongan, ketua 

yayasan, pembina pondok, tiga 

pengurus pondok, delapan santri dari 

berbagai tingkatan, dan wali santri. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara dan observasi 

sedangkan teknik analisis data 

dimulai sejak peneliti terjun ke 

lapangan, melakukan pendeskripsian, 

pengkategorisasian, mengurutkan, 

mengelompokkan data berupa tulisan 

untuk mempermudah proses analisis 

kemudian hasil dari data itu 

dianalisis dengan menggunakan teori 

yang digunakan. 

Hasil dan Pembahasan 

Pengertian dan Pentingnya Ta’zir 

Hukuman/sanksi dalam dunia 

pesantren dinamakan ta’zir. Ta’zir 

merupakan suatu hukuman yang 

diberikan oleh santri karena telah 

melakukan pelanggaran terhadap tata 

aturan di Pondok Pesantren. Ta’zir 

dalam dunia pendidikan merupakan 

hukuman yang bersifat mendidik, 

karena hukuman-hukuman tersebut 

mengandung unsur-unsur pendidikan 

yang telah diputuskan bersama dalam 

musyawarah para pembina pesantren 
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untuk kebaikan santri. Sanksi itu 

sudah ditetapkan dalam Undang-

Undang pondok pesantren sehingga 

sudah sepantasnya dipatuhi oleh 

santri. Ta’zir sangat penting untuk 

diterapkan di pondok pesantren, 

karena dapat menciptakan 

kedisiplinan dalam semua 

komponen. Kedisiplinan di dunia 

pesantren diterapkan baik dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

maupun proses belajar mengajar, dan 

tidak hanya diberlakukan bagi santri 

tetapi juga terhadap seluruh pengurus 

beserta para asatidz (guru). 

Berdasarkan pokok pikiran 

Malinowski bahwa segala aktivitas 

kebudayaan sebenarnya bertujuan 

dan berfungsi untuk memuaskan 

suatu rangkaian kebutuhan naluri 

manusia termasuk kebutuhan hukum 

dan pendidikan (Syam, 2007). Dalam 

kebudayaan di pesantren yaitu 

ta’ziran merupakan kegiatan 

pesantren untuk memenuhi 

kebutuhan dalam pendidikan untuk 

menghormati tata aturan pesantren, 

mendisiplinkan santri dan melatih 

tanggung jawab pada semua pihak 

yang terkait dalam komponen 

pesantren.  

Jenis-Jenis Ta’ziran di Pondok 

Pesantren Raudlatul Muta’alllimin 

Jenis-jenis ta’ziran di Pondok 

Pesantren Raudlatul Muta’allimin 

dapat dikelompokkan menjadi tiga 

macam bentuk ta’ziran, antara lain: 

1) Ta’ziran yang bersifat fisik atau 

jasmani, hukuman ini diberikan 

apabila santri melakukan kesalahan 

seperti tidak mengikuti shalat 

jama’ah kemudian dihukum 

membersihkan kamar mandi, tidak 

mengikuti kegiatan kemudian 

dita’zir menyapu halaman dan 

ta’ziran lainnya yang berhubungan 

dengan bersih-bersih dan hafalan, 

dengan tujuan agar santri itu tidak 

mengulanginya lagi. 

2) Ta’ziran yang bersifat verbal, 

hukuman ini diberikan apabila santri 

tersebut melanggar peraturan seperti 

membuang sampah sembarangan, 

tidak memakai jilbab ketika keluar 

kamar, tidak memakai baju lengan 

panjang ketika keluar kamar, ghasab 

(memakai barang orang lain tanpa 

sepengetahuan pemiliknya). 

Hukumannya dimarahi, diingatkan, 

membaca istighfar di depan kantor. 
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3) Ta’ziran yang bersifat non verbal 

atau denda, hukuman ini diberikan 

pada santri yang melakukan 

pelanggaran seperti pacaran, blegar 

(keluar pondok tanpa izin), mencuri, 

terlambat kembali ke pondok setelah 

liburan resmi maupun izin pulang. 

Ta’ziranya yakni didenda sesuai 

pelanggaran, ganti rugi dan 

dikeluarkan jika santri itu beberapa 

kali melakukan pelanggaran atau 

sekali melanggar dengan 

pelanggaran yang berat. 

Hal ini berkaitan dengan 

pemikiran Bronislaw Malinowski 

bahwa masyarakat terbentuk karena 

adanya hubungan antara manusia 

yang satu dengan yang lainnya, yang 

kemudian melahirkan nilai-nilai dan 

aturan dalam masyarakat yang 

diyakini dan ditaati oleh masyarakat 

tersebut yang kemudian berkembang 

menjadi kebudayaan. Asumsi dasar 

dari teori fungsional bahwa 

masyarakat merupakan sistem yang 

kompleks yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling berhubungan dan 

saling bergantung dan setiap bagian 

tersebut berpengaruh secara 

signifikan. Bahwa sistem yang ada di 

pesantren membuat suatu bentuk-

bentuk hukuman untuk menciptakan 

fungsi yang terintegrasi. 

Prosedur Penetapan Ta’zir dan 

Kebijakan Perihal Ta’zir 

Pondok pesantren memiliki 

prosedur dalam menentukan ta’zir, 

seperti yang dikatakan oleh Ketua 

Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta’allimin, Ustadz H. Ghozi, L.c., 

M.Fil.I. bahwa ta’zir merupakan 

proses pendidikan, maka yang 

diperhatikan atau yang digunakan 

pertama kali yakni menyesuaikan 

SDM, lalu ditentukan dengan 

prosedur musyawaroh melalui 

RAKER (Rapat Kerja), RAPIM 

(Rapat Pimpinan), ART (Anggaran 

Rumah Tangga), AD (Anggaran 

Dasar), dan tentunya berdasarkan 

prinsip-prinsip pesantren, tradisi 

pesantren, dan standart pesantren. 

Tidak semua peraturan itu melegakan 

dan menyenangkan semua pihak dan 

diterima oleh semua pihak. Jika ada 

penolakan maka itu wajar,  

penolakan dari santri maupun wali 

santri atau pihak lain, tapi pihak 

yayasan tetap mempertahankan 

peraturan yang telah disetujui dan 
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disepakati oleh semua pihak dalam 

RAPIM yang telah melalui beberapa 

tahapan, tentunya dengan tahapan-

tahapan yang luar biasa. Meskipun 

dengan adanya penolakan itu, dapat 

dijadikan sebagai salah satu bahan 

untuk melakukan peninjauan 

peraturan, akan tetapi tidak semua 

penolakan itu kemudian dijadikan 

untuk membuat perubahan peraturan. 

Pandangan Malinowski 

tentang kebudayaan bahwa semua 

unsur kebudayaan dapat dipandang 

sebagai hal yang dapat memenuhi 

kebutuhan dasar warga masyarakat, 

seperti agama dapat dijadikan 

sebagai kebutuhan dasar manusia 

dalam beribadah (Ihromi, 1999). 

Begitu juga kebudayaan berupa 

peraturan dapat dijadikan sebagai 

kebutuhan dasar di pondok 

pesantren, dengan peraturan itu dapat 

memuaskan suatu rangkaian 

kebutuhan pengasuh, santri dan wali 

santri. 

Standart Penetapan Ta’zir 

Berikut standart penetapan 

ta’zir di Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta’allimin: 

 

 
Jenis Pelanggaran Sanksi/ta’zir 

Tidak beragama Islam Ala Ahlussunah Wal Jamaah Sekali di peringatkan dua kali di pulangkan 

Tidak mendaftar diri kepada pengurus sampai lebih dari 

3 hari kedatangan 

Sekali di peringatkan dua kali diminta langsung 

Tidak membayar kewajiban keuangan sesuai peraturan 

yang telah di tetapkan 

Di denda Rp. 1000 per bulan 

Tidak izin kepada pengurus dan pengasuh ketika pulang 

dalam liburan resmi, diluar liburan resmi dan ketika 

bepergian 

Membayar tiga kali surat izin, menghafalkan 10 

ayat Al-Qur’an dan menurut kebijakan pengurus 

Tidak berjilbab dan berbaju panjang bila keluar kamar Di peringatkan dan dipaksa untuk kembali 

Tidak memakai jubah pondok saat izin keluar atau 

pulang 

Denda Rp. 20.000 dan menurut kebijakan pengurus 

Terlambat datang ke pondok setelah pulang Membayar denda Rp. 30.000 setiap satu hari 

terlambat dan menurutikebijakan pengurus 

Tidak mengunci kamar saat akan berangkat sekolah, 

diniyah, mengaji Al-Qur’an, dan saat liburan resmi 

Di denda Rp. 10.000 

Melakukan segala larangan syariat islam khususnya 

mencuri, menggasap, menjalin hubungan dengan bukan 

mahromnya baik langsung maupun tidak langsung. 

Mencuri: Di peringatkan, menurut kebijakan 

pengurus, disowankan, diipulangkan, dan 

mengembalikan uang yang dicuri. Menggasap: Di 

peringatkan dan mengganti rugi pada yang berhak. 

Pacaran: Meminta tanda tangan tiga pengasuh dan 

menurut kebijakan pengurus 
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-Membawa Hp, Radio, dan sejenisnya Bersuara keras 

atau sejenisnya mengganggu kenyamanan lingkungan 

luar maupun dalam 

-Menjemur pakaian atau barang selain tempatnya 

-Membawa kaos pendek dan celana pendek 

Di rampas dan menurut kebijakan pengurus 

-Berkuku panjang 

-Rambut diwarna dengan sengaja 

Dipotong dan menurut kebijakan pengurus 

-Makan tidak pada tempatnya 

-Tidak mematikan lampu pada jam 22.00 WIB 

Didenda Rp. 5.000 dan menurut kebijakan 

pengurus 

Terlambat datang ke pondok setelah bepergian Didenda Rp. 10.000 per hari dan menurut kebijakan 

pengurus 

Menginap di kamar lain Didenda Rp. 50.000 per hari dan menurut kebijakan 

pengurus 

Sumber: Buku tata tertib pesantren 

 

Kecenderungan Santri dalam 

Melakukan Pelanggaran 

Kecenderungan santri yang 

melakukan pelanggaran dengan 

alasan sebagai berikut: 1) 

Terbatasnya ruang gerak santri di 

dalam pondok pesantren, pendidikan 

di pondok pesantren mengajarkan 

pendidikan agama yang lebih intensif 

daripada di sekolah umum. Dapat 

dilihat dari jadwal kegiatan pondok 

yang sangat padat dimulai pagi 

sampai malam hari. 2) Kesediaan 

masuk pondok bukan atas keinginan 

sendiri tapi atas keinginan orangtua, 

keinginan orangtua memasukkan 

anaknya ke pesantren dengan tujuan 

anak itu memiliki nilai lebih 

dibidang agama dan dapat hidup 

mandiri serta tahan mental. Tapi jika 

anak itu terpaksa mondok dan tidak 

ada niat tulus dari hatinya serta tidak 

sadar dengan tujuan orangtua 

memondokkannya maka kejadian 

yang sering terjadi adalah anak itu 

lebih suka melanggar aturan. 3) 

Dorongan untuk menghilangkan 

kejemuan dan mengisi kekosongan 

hati, kegiatan di pondok lebih ketat 

dan padat daripada di sekolah umum, 

jika kegiatan di pondok itu 

membosankan dan kurang menarik. 

Maka santri akan melakukan hal-hal 

yang sekiranya membuat hatinya 

senang karena sudah malas dan jenuh 

dengan aktifitasnya di pondok. 5) 

Pengurus yang kurang adil/konsisten 

dalam menjalankan ta’ziran, 

kecenderungan santri dalam 

melakukan pelanggaran peraturan di 

Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta’allimin juga terjadi karena 

adanya pelaksanaan ta’zir yang 
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dilakukan oleh pengurus dirasa 

kurang adil dan kurang konsisten. 

Yang mana ketika dalam mena’zir 

temannya sendiri, pengurus 

cenderung sungkan dan melempar 

pada pengurus lainnya yang bukan 

teman si pelanggar, dan terkadang 

kurang adil dalam pemberian ta’zir 

pada santri yang melakukan 

pelanggaran, seperti pelanggaran 

tidak jamaah dengan penghitungan 

absen, santri yang sudah terhitung 

punya absen 5 dita’zir sama dengan 

santri yang punya absen 10. Dengan 

alasan seperti itulah santri terkadang 

menyepelekan ta’ziran dan berbuat 

semaunya karena kurangnya 

konsisten dan keadilan pengurus. 

Efektifitas Ta’zir di Pondok 

Pesantren Raudlatul Muta’allimin 

Efektifitas ta’zir terhadap 

santri ini dirasa dapat menjaga 

kewibawaan peraturan. Dengan 

ta’ziran dapat mempengaruhi santri 

untuk disiplin mentaati peraturan, 

karena dengan ta’zir dapat membuat 

santri takut, santri tidak mau 

melanggar peraturan, menyebabkan 

santri selalu mematuhi peraturan di 

pesantren dan menyebabkan santri 

selalu mengikuti semua kegiatan 

yang ada. Sedangkan bagi santri 

yang telah melanggar peraturan 

pesantren, ta’zir dapat membuat 

santri itu jera dan tidak melakukan 

kesalahan lagi. Maka pelaksanaan 

ta’zir sangat efektif dalam 

mempengaruhi kedisiplinan santri.  

Sesuai pokok pikiran dasar 

Malinowski tentang teori fungsional 

bahwa segala aktivitas manusia 

sebenarnya bertujuan dan berfungsi 

untuk memuaskan suatu rangkaian 

kebutuhan naluri manusia seperti 

kebutuhan agama, hukum dan 

pendidikan (Syam, 2007). Aktivitas 

santri di pondok pesantren yang di 

dalamnya terdapat aktivitas 

kebudayaan yang dilakukan secara 

terus menerus dan menjadi ciri khas 

kegiatan di pondok pesantren seperti 

mengaji, jamaah, ro’an, 

musyawaroh, khitobah, berjanji dan 

ta’ziran.  

Semuannya merupakan 

aktivitas santri yang harus 

dilaksanakan dan dijalankan dengan 

penuh tanggung jawab. Dengan 

segala macam aktivitas itu adalah 

bertujuan untuk memuaskan 
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kebutuhan santri, seperti kegiatan 

jamaah dan mengaji untuk kebutuhan 

santri akan kebutuhan belajar agama, 

kegiatan ro’an, musyawaroh, 

khitobah menjadi kebutuhan santri 

untuk menjadi diri yang penuh 

tanggung jawab, kemudian kegiatan 

ta’ziran ini untuk memenuhi 

kebutuhan semua komponen di 

pesantren antara lain pengasuh, santri 

dan wali santri, karena kegiatan 

ta’ziran ini dapat digunakan untuk 

mendidik santri agar memiliki sikap 

dan perilaku yang taat agama dan 

aturan. 

Manfaat Ta’ziran 

Pondok pesantren merupakan 

tujuan bagi orangtua untuk 

menitipkan anaknya dengan harapan 

anaknya memperoleh ilmu agama 

dan menjadi lebih baik. Begitu juga 

tujuan pondok pesantren adalah 

untuk membantu mewujudkan 

harapan orangtua agar anaknya 

mampu berproses menjadi lebih baik, 

untuk itu di pondok pesantren 

menyiapkan berbagai aturan yang 

berupa norma-norma kehidupan yang 

Islami untuk mendidik santri menjadi 

anak yang mengerti agama, 

berakhlak mulia dan taat aturan 

pesantren, semuanya itu untuk bekal 

kehidupan di masa mendatang dan 

dapat dirasakan setelah lulus dari 

pesantren.  

Sesuai dengan konsep 

Malinowski yang lain tentang azas 

dan aktivitas pengendalian sosial 

atau hukum dalam masyarakat 

modern. Tata tertib pengendalian 

sosial itu bersifat memaksa yaitu 

hukum, untuk melaksanakan hukum 

disokong oleh suatu sistem alat-alat 

kekuasaan yang diorganisir oleh 

suatu masyarakat  (Koentjaraningrat, 

1987). 

Hukum dalam masyarakat 

pondok pesantren juga sangat 

diperlukan, hukum atau sistem 

pengendalian sosial dalam 

masyarakat pesantren disebut ta’zir. 

Ta’zir ini untuk mengendalikan sikap 

dan perilaku santri agar tidak 

menyalahi aturan pesantren, ta’zir 

dalam pesantren dibuat oleh 

pengasuh dan yang berwenang untuk 

memutuskan bentuk-bentuk 

hukuman serta menjatuhkan 

hukuman adalah pengasuh karena 

memiliki kekuasaan, dengan ta’zir 



AntroUnairdotNet, Vol.V/No.2/Juli 2016, hal 333 
 

 

diharapkan peraturan dapat ditaati 

oleh semua elemen dalam 

masyarakat dan kedisiplinan dapat 

tercipta di pondok. Sehingga dengan 

ta’zir dapat tercapainya ketertiban 

dan kenyamanan masyarakat pondok 

pesantren. 

Simpulan  

Di pondok pesantren terdapat 

tradisi-tradisi yang masih 

dilaksanakan dan dipertahankan 

sampai sekarang, termasuk tradisi 

ta’ziran (hukuman).  Ta’zir 

merupakan suatu sanksi yang 

diberikan kepada santri yang telah 

melakukan pelanggaran peraturan 

pesantren, dengan melakukan 

larangan dan meninggalkan 

kewajiban. Tradisi ta’ziran bertujuan 

untuk menanamkan pada diri santri 

akan pentingnya sikap disiplin dan 

tanggung jawab, sehingga dalam 

penetapan ta’zir dilakukan dengan 

prosedur musyawarah pengasuh. 

Tradisi ta’ziran berfungsi untuk 

mendidik santri agar taat aturan, 

menjaga kewibawaan peraturan, dan 

menciptakan lingkungan yang tertib, 

nyaman dan disiplin. Tapi 

kenyataanya di Pondok Pesantren 

Raudlatul Muta’alimin masih 

terdapat pelanggaran yang dilakukan 

oleh para santri, sehingga ta’zir di 

Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta’allimin kurang berdampak baik 

terhadap kedisiplinan santri, namun 

setidaknya dengan ta’zir tersebut 

dapat mengurangi pelanggaran yang 

dilakukan santri. 
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