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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara historis pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam 

tertua di Indonesia. Apabila dititik dari namanya merupakan perpaduan 

(sintesis) dari dua kata yaitu pesantren yang berasal dari kata santri, yang 

mengandung pergeseran kebahasaan dari asal kata santri yaitu nama yang 

diberikan kepada para penuntut ilmu agama Hindu-Budha dan kata pondok, 

yang berasal dari kata fundūq (bahasa Arab) yang datang ke tanah air 

bersamaan dengan datanya Islam.2 

Pondok Pesantren selama ini diakui telah mampu memberikan 

pembinaan dan pendidikan bagi santri untuk menyadari sepenuhnya atas 

kedudukannya sebagai manusia. Hasil dari pembinaan pondok pesantren 

membuktikan bahwa santri menerima pendidikan untuk memiliki nilai-nilai 

kemasyarakatan, sosial, hingga pendidikan keagamaan.  

Salah satu Pondok Pesantren modern saat ini adalah Pondok Pesantren 

Al-Mukmin yang terletak di Dukuh Ngruki, Desa Cemani, Kec. Grogol Kab. 

Sukoharjo. Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin memiliki organisasi Imārotus 

Syu’ūnit Ṭalabah (IST) yang mengatur aktivitas santri dalam ibadah, 

kebersihan, keamanan, bahasa, mentaati tata tertib pondok.  

                                                           
2 Departemen Agama RI, Islam untuk Disiplin Ilmu Pendidikan (Jakarta: Bulan Bintang, 

1997,  hlm. 204. 



2 
 

Di dalam Pondok Pesantren ada peraturan yang dibuat untuk santri. 

Semua santri harus mentaati peraturan yang dibuat pesantren, agar santri dapat 

menciptakan nilai-nilai disiplin dalam beribadah, tertib dalam belajar, taat 

terhadap pengasuh pondok. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang tidak 

dengan kenyataannya, ada santri yang melanggar peraturan yang dibuat 

pesantren. Bagi santri yang melanggar peraturan, tentu dari pihak pesantren 

sudah memiliki cara yang efektif dalam mendisiplinkan santri tersebut. 

Dalam menyikapi santri yang melanggar pengasuh pondok menetapkan 

adanya ta’zīr (hukuman). Ta’zīr diterapkan untuk memperbaiki individu santri 

agar menyadari kekeliruan dan tidak mengulanginya kembali. Peran Imārah 

Syu’ūn Al-Ṭalabah (IST) adalah mendisiplinkan santri dengan menerapkan 

ta’zīr yang membuat santri sadar atas perbuatannya.  

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik ingin mengambil 

judul : EFEKTIFITAS TA’ZĪR IMĀRAH SYU’ŪN AL-ṬALABAH (IST) 

DALAM MENDISIPLINKAN SANTRI PONDOK PESANTREN ISLAM 

AL-MUKMIN DUKUH NGRUKI DESA CEMANI KEC. GROGOL KAB. 

SUKOHARJO TAHUN 2016. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan ta’zīr Imārah Syu’ūn Al-Ṭalabah (IST) dalam 

mendisiplinkan santri Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Dukuh Ngruki 

Desa Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Tahun 2016 ? 

2. Bagaimana efektifitas ta’zīr Imārah Syu’ūn Al-Ṭalabah (IST) dalam 

mendisiplinkan santri Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Dukuh Ngruki 

Desa Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Tahun 2016 ? 

 

C. Tujuan Masalah 

Tujuan Penelitian akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan ta’zīr Imārah Syu’ūn Al-Ṭalabah (IST) 

dalam mendisiplinkan santri Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Dukuh 

Ngruki Desa Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Tahun 2016. 

2. Mendeskripsikan efektifitas ta’zīr Imārah Syu’ūn Al-Ṭalabah (IST) dalam 

mendisiplinkan santri Pondok Pesantren Islam AL-Mukmin Dukuh Ngruki 

Desa Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Tahun 2016. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritik 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam 

dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya 

tentang ganjaran dan hukuman dalam pendidikan. 
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2. Praktik 

Penelitian ini akan menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman bagi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang efektifitas 

hukuman/ta’zīr pengelola pondok pesantren dalam mendisiplinkan santri 

Pondok Pesantren. 

 

 


