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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah asset “produktif” bagi keluarga dan masyarakat, 

terlebih lagi jika anak itu adalah perempuan. 1 Anak juga diakui sebagai 

komunitas yang diklaim  sebagai pelanjut estafeta perjuangan dalam 

masyarakat. Anak adalah sebuah komunitas yang ada di sekitar kita, 

namun suaranya nyaris tak terdengar di telinga kita. Mereka tak pernah 

bersuara, karena tak pernah dibiasakan untuk bersuara (dibungkam?).  

Oleh sebab itu, hak-hak anak harus dapat dipenuhi, baik yang bersifat  

fisik maupun psikis. Untuk menjamin hal tersebut, negara pun 

menjamin hak-hak anak untuk mencapai kehidupan dan pelayanan yang 

baik dengan diundangkannya Undang-undang Perlindungan Anak tahun 

2000.2 

Pelayanan yang baik bagi anak adalah pelayanan yang 

menyenangkan bagi anak dan mendorong daya kreatifitas serta 

kemampulan anak secara keseluruhan. Hal ini tentu akan membutuhkan 

kesadaran dan kesabaran semua komponen masyarakat yang terlibat 

dalam pendidikan anak. Karena masih sering dijumpai mayoritas orang 

                                                
1 Penelitian tim LPA NTB tentang kekerasan terhadap anak di beberapa lokasi 
wisata sepulau Lombok menunjukkan bahwa banyak anak yang difungsikan oleh 

keluarga untuk dijadikan sebagai tulang-punggung keluarga. Artinya bahwa anak 

dipaksa bekerja dengan jari mungilnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan 

keluarga.  
2 Dalam skala internasional, perbincangan tentang anak mencapai puncaknya ketika 

ada kesepakatan anggota peserta Negara PBB untuk menyepakati hak -hak anak 

dalam Konvensi anak sedunia pada tanggal 20 November 1989.  
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tua, pendidik (guru) dan masyarakat secara luas yang jarang sekali 

memahami anak, bahkan terkadang mereka memaksakan kehendak 

kepada anak atau memperlakukan anak layaknya orang dewasa.  

Dalam keluarga misalnya, ketika dihadapkan pada pilihan 

pendidikan atau karir,  anak seringkali merupakan flash back kegagalan 

orang tua di masa lalu yang berujung kepada pemaksaan keinginannya 

kepada anak untuk menjadi seperti apa yang diinginkan oleh pihak 

orang tua. Akibatnya, anak dikarbit untuk mengikut i berbagai tawaran 

kegiatan ekstrakurikuler (les dan kursus) yang kebanyakan menyita 

waktu bermain anak. Dan ketika kegagalan terjadi, anak menuding 

orang tua sebagai penyebab kegagalannya. Artinya bahwa orang tua 

tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab 

dalam menentukan pilihannya sendiri. Pada sisi lain, anak -anak juga 

terkadang dipaksa untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.  

Dalam masyarakat, anak-anak pun dianggap komunitas yang “t idak 

berguna”. Dalam kegiatan kemasyarakatan (keagamaan) misalnya, anak -

anak selalu diletakkan pada barisan bagian belakang. Tak jarang pula 

mereka menerima bentakan dan cacian orang dewasa karena 

“kenakalan” mereka. Seharusnya, mereka diarahkan dengan sentuhan 

kasih, bukan dengan cacian dan bentakan. Akibatnya, terkadang anak 

tidak lagi peduli dengan kegiatan kemasyarakatan yang ada di kampung 

mereka sendiri.  



 4 

Dunia pendidikan yang merupakan inst itusi ilmiah pun, tak kalah 

garangnya dalam menyikapi dan memperlakukan anak. Penulis yakin,  

bahwa ribuan anak-anak usia sekolah saat ini mempunyai pengalaman 

tersendiri tentang perilaku kekerasan yang dialamatkan oleh 

pendidiknya kepada mereka, walaupun mereka tidak tahu kalau mereka 

telah menerima tindak kekerasan, bahkan guru sendiri tidak menyadar i 

kalau tindakan mereka seperti membentak, memaki dan  menyetrap 

merupakan bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak, yang kalau 

dibiarkan akan menorehkan nestapa yang mendalam bagi perkembangan 

kejiwaan anak. 3 Dalam dunia pendidikan formal, anak-anak biasanya 

diajarkan untuk mengatakan “t idak” karena mereka dianggap tak tahu 

apa-apa. Potret guru yang serba “super” bagai monster di depan anak -

anak. Mereka juga seringkali hanya disuguhkan “paket program 

pendidikan” berupa doktrin tunggal dan nilai tertentu yang harus 

dikuasai dalam waktu tertentu pula. Kondisi ini tentu akan membunuh 

kreatifitas dan kecerdasan anak untuk masa selanjutnya. Tekanan psikis 

masa kecil yang dirasakan tentu akan mempengaruhi proses tumbuh-

kembang anak pada masa selanjutnya.  

Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan pun tidak 

luput dari tudingan yang berlaku pada dunia pendidikan umumnya yang 

memperlakukan anak secara “t idak benar”, bahkan Kekerasan seakan -

                                                
3 Tindak kekerasan bukan saja ter jadi pada anak sekolah. Sekarang ini, bayi pun 

mendapat perlakuan tindak kekerasan. Harian Lombok Post, selama rentang waktu 

Januari-Juli 2002 memberitakan 7 kasus pembuangan bayi.  Ini adalah kasus yang 

sempat naik ke permukaan. Mungkin masih ada puluhan kasus lain yang tidak 

diekspos karena alasan malu dan menjaga kehormatan keluarga.  
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akan telah melekat dengan lembaga pendidikan pondok pesantren. Hal 

ini barangkali dinilai dari sistem pembinaan pada kebanyakan pondok 

pesantren yang masih menggunakan cara-cara kekerasan yang tidak 

cocok dengan perkembangan fisik dan psikis anak.  4 Namun demikian, 

bukan berarti semua pihak mendukung pendapat bahwa anak tidak boleh 

dikerasi. Sebagian ada yang mengatakan bahwa tanpa kekerasan, anak 

didik t idak pernah akan maju. 5 Pemikiran yang seperti ini pulalah yang 

masih banyak “menghiasi” tradisi pendidikan dalam dunia pondok 

pesantren.  

Dengan demikian perbuatan yang termasuk kategori hukuman 

dalam perspektif pendidikan, dapat dianggap sebagai tindak kekerasan 

dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam perspektif  HAM atau 

konvensi hak-hak anak. Penelit ian ini akan memotret kegiatan 

pendidikan di pondok pesantren berdasarkan perspektif HAM.   

Berdasarkan deskripsi pemikiran di atas, penelit i yang kebetulan 

belum pernah mengalami kehidupan di pondok pesantren merasa 

tergelit ik melakukan penelit ian ini dan mencoba untuk mengeksplorasi 

bentuk-bentuk tindak kekerasan dan akibat tindak kekerasan yang 

diterima oleh santri serta pelaku tindak kekerasan di pondok pesantren 

Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Tidak hanya sampai di situ, dampak 

                                                
4 Pengamatan pribadi penulis dan cerita dari kawan -kawan yang belajar dan hidup di 

pondok mengatakan bahwa tindak kekerasan adalah hal yang wajar dan sering 

terjadi di pondok. Tindakan kekerasan itu terkadang dilakukan oleh senior, guru dan 

pengasuh. Bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut sangat beragam, mulai dari 

bentakan, ancaman, sampai dengan pemukulan.  
5 Wawancara dengan Ahmad, santr i senior (kelas III Aliyah) pondok pesantren 

Nurul Hakim. Tanggal 21 Agustus 2004.  
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tindak kekerasan terhadap perkembangan anak juga perlu diperhatikan. 

Pada int inya, penelit ian ini ingin memberikan tawar an yang baik bagi 

perkembangan peserta didik dalam dunia pondok pesantren.  

A. Rumusan Masalah 

Dari paparan rumusan masalah di belakang dapat dirumuskan 

masalah penelit ian sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah bentuk tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi 

dalam proses pendidkan di lingkungan pondok pesantren Nurul 

Hakim? 

2. Siapakah yang melakukan tindak kekerasan terhadap santri dalam 

proses pendidikan di pondok pesantren Nurul Hakim?  

3. Bagaimanakah dampak tindak kekerasan yang dirasakan oleh santri 

dalam proses pendidikan di pondok pesantren Nurul Hakim?  

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelit ian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memetakan bentuk tindak kekerasan yang 

terjadi dalam proses pendidikan di lingkungan pondok peasantren 

Nurul Hakim.  

2. Untuk mengetahui pelaku yang melakukan tindak kekerasan 

terhadap santri dalam proses pendidikan di pondok pesantren Nurul 

Hakim. 
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3. Untuk melihat lebih dalam lagi tentang dampak yang yang dirasakan 

santri dari perlakuan tindak kekerasan dalam proses pendidikan di 

pondok pesantren Nurul Hakim, Kediri.  

Secara teorit is, penelit ian ini diharapkan dapat menambah 

wacana tentang tindak kekerasan terhadap anak. Secara praktis, hasil 

penelit ian ini dapat dijadikan sebagai acuan  bagi pelaksana pendidikan 

dalam proses pendidikan dalam dunia pondok pesantren.  Selan itu, 

penelit ian ini mencoba memberikan tawaran kontruktif-positif bagi 

pengembangan pendidikan di pondok pesantren.  

C. Kajian Pustaka 

Wacana dan kajian tentang anak adalah suatu hal yang baru 

mengemuka beberapa tahun terakhir ini di Indonesia. Dengan demikian, 

penelit ian yang berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap anak 

masih dalam kategori langka. Sepengetahuan penulis, penelit ian tentang 

tindakan kekerasan terhadap anak masih berkaitan dengan anak jalanan, 

pelacuran, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak di lokasi 

pariwisata. 

Bagong Suyanto dan Sri Sanitut i misalnya, menyoroti tentang 

pelanggaran hak anak dan tindak kekerasan terhadap anak di Surabaya. 

Penelit ian tersebut adalah sebuah usaha mendalam untuk melacak akar 
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sosiologis sebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Surabaya dan 

dampaknya terhadap perkembangan fisik dan psikis anak. 6 

Selain itu, Ismail Thoib, Irwan dan Mukhlis dalam penelit iannya 

berhasil memetakan kasus-kasus yang terjadi di NTB tentang tindak 

kekerasan terhadap anak. Dalam penelit iam tersebut, ditemukan bahwa 

tempat (locus) yang sering terjadinya t indakan kekerasan terhadap anak 

adalah keluarga, prndidikan, Tempat umum dan tempat kerja. Untuk 

kasus kota Mataram dan Kabupaten Lombok barat, tindakan kekerasan 

terhadap anak dalam lingkup keluarga dan pendidikan merupakan kasus 

yang paling banyak terjadi. 7 Tindak kekerasan tersebut berupa 

kekerasan fisik dan psikis.  

Penelit ian lain yang juga dilakukan oleh Ismail adalah tentang 

tindak kekerasan terhadap anak di lokasi wisata di pulau Lombok dan 

mengembil setting Senggigi, Gili, Banyumulek, Sade dan Aik Nyet 

sebagai sample. Dalam penelit ian terakhir ini, tindakan kekerasan 

terhadap anak bukan hanya sekedar  tindak kekerasan fisik dan psikis 

belaka, namun juga t indak kekerasan ekonomi. Artinya bahwa anak 

dengan sengaja dieksploitasi dan dipaksa untuk mencari uang di lokasi 

pariwisata.8 

                                                
6 Bagong Suyanto dan Sri Sanituti,  Krisis dan Child Abuse, (Surabaya, Airlangga 

University Press, 2002).  
7 Ismail Thoib dkk, “Pemetaan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi 

NTB”, Hasil Penelitian, (Mataram,LPA NTB; 2002), h. 173.  
8 Ismail Thoib dkk, “Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lokasi Pariwisata Pulau 

Lombok”, Hasil Penelitian, (Mataram, LPA NTB; 2004).  
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Adapun penelit ian tentang pesantren telah banyak menghiasi 

ruang perpustakaan dan dilakukan oleh penelit i dengan berbagai 

perspektifnya. Sebagian penelit i melihat pesantren dari dudut pandang 

historis dan sebagian lain melihat aspek pendidikannya. Penelit i lain 

juga mengangkat partisipasi pesantren dalam kegiatan po lit ik, relasi 

gender dalam pesantren dan lain-lain. Yang lain juga mengangkat profil 

kiyai pesantren dan perannya dalam masyarakat dan lain sebagainya. 

Penelit in ini adalah penelit ian tentang kekerasan anak dalam dunia 

pendidikan pesantren, yang menurut hemat penulis, belum pernah 

ditelit i oleh penelit i lain.  
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BAB II 

 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan  

Pondok pesantren adalah salah satu bentuk pelaksanaan 

pendidikan Islam di Indonesia. 9 Lembaga pendidikan Islam yang satu 

ini sering diklaim sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Di 

samping ist ilah pesantren, ditemukan juga istilah surau Sumatra Barat) 

dan dayah, rangkang dan meunasah (Aceh).10 Istilah pesantren akrab 

digunakan oleh masyarakat pulau Jawa dan Madura. Kesemua ist ilah 

tersebut di atas menunjuk pada sebuah lembaga pendidikan Islam 

tradisional. Sebuah komunitas pelajar yang hidup dalam satu 

lingkungan untuk memperdalam ilmu agama. Pesantren adalah sebuah 

komunitas yang mempunyai aturan dan kesepakatan yang tidak tertulis 

yang mesti diikut i oleh anggotanya.  

Biasanya, dalam sebuah pesantren dipimpin oleh seorang kiyai, 

yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di pondok. 

Proses pembelajaran itu sendiri biasanya dilakukan di dalam mas jid 

                                                
9 Memang agak sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan lembaga 

pendidikan Islam. Apakah lembaga pendidikan Islam itu sebuah lembaga pendidikan 

yang mengajarkan nilai dan materi ke-Islam-an, atau lembaga pendidikan Islam itu 

adalah lembaga pendidikan yang didir ikan oleh orang atau organisasi Islam? Untuk 

menghindari kesalahapahaman dan kesimpangsiuran tentang hal tersebut, definisi 
yang ditawarkan Bawani cukup baik untuk diketengahkan. Lembaga pendidikan 

Islam yang dimaksud di sini adalah sebuah lembaga pendidika n yang mengasah 

kemampuan iman, islam dan ihsan (iman ilmu dan amal) warga belajarnya. Imam 

Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam, (Surabaya, Al-Ikhlas; 1993). Hal. 

79. 
10 M. Dawam Rahardjo, Pesantren dan Pembaharuan, (Jakarta: LP3ES, 1985),  hal. 

2. 
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atau mushalla yang ada dalam wilayah pesantren. Warga belajarnya 

dikenal istilah santri,11 yaitu orang yang dengan sengaja datang untuk 

memperdalam pengetahuan agama pada seorang kiyai atau lebih. 12 

Akhirnya, tempat para santri menetap tersebut dikenal dengan ist ilah 

pondok pesantren yng menurut banyak penulis, 13 adalah sebuah lembaga 

pendidikan Islam produk asli Indonesia.  

Dengan demikian, pesantren adalah sebuah lingkungan 

pendidikan yang terdiri dari rumah kiai,  tempat ibadah yang juga 

berfungsi sebagai tempat pendidikan, sebuah atau lebih rumah 

pondokan (asrama) dan sejumlah santri yang datang-menetap untuk 

mengaji pada kiai. 14 Elemen-elemen tersebut adalah criteria yang 

menempel dengan pondok pesantren. 

                                                
11 Istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Menurut Berg, 

santri berasal bahasa India, shastri,  yaitu orang yang mengetahui kitab suci hindu 

India. Dilihat dari menetap atau tidaknya maka santr i dapat dikategorikan menjadi 

dua macam yaitu santri menetap dan santri kalong. Santri menetap adalah santri 

yang datang dan tinggal langsung di tempat mengaji serta terikat dengan aturan 

yang ada di pondok, sedangkan santri kalong adalah mereka yang datang ke pondok 

pada waktu-waktu terten tu saja sesuai dengan apa yang ingin  mereka pelajari 
sehingga mereka tidak begitu ter ikat dengan aturan yang ada di pondok.  
12  Tidak  jarang dalam lokasi tertentu ada banyak kiyai. Dengan demikian, banyak 

santri yang mengaji tidak hanya pada satu kiyai, namun menggabungkan 

pengetahuan yang didapat dari kiyai-kiyai tersebut.  Bagi kebanyakan santr i,  yang 

penting adalah menimba ilmu sebanyak-banyaknya.  
13 Di antara penulis yang membahas pesantren adalah Imam Bawani, Tradisionalisme 

dalam Pendidikan Islam, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hal. 9; Depag RI, Sejarah 

Pendidikan Islam Indonesia , (Jakarta: Depag RI, 1986), hal. 44; M.  Dawam 

Rahardja, Pesantren dan Pembaharuan , (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 2; 

Zamakhsyari Dhofir,  Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan  Hidup Kiai, 

(Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 44, dan masih banyak lagi yang lain  
14Menurut Prtasodjo, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama 

Islam, umumnya dengan cara non -klasikal, di mana seorang kiyai mengajarkan ilmu 

aga agama pada beberapa orang santri berdasarkan kitab yang ditulis dengan bahasa 

Arab oleh ulama’ abad pertengahan. Sudjoko Prasodjo, Profil Pesantren, (Jakarta, 

LP3ES; 1982), hal. 3. Lihat juga H.A.R. Gibb dan Kramer, Shorter Encyclopedia of 

Islam,  (Leiden, EJ. Brill’s; 1975), hal. 460. Dhofir menambahkan bahwa dalam 

setiap pesantren paling tidak harus ada 5 elemen penting, yaitu; pondok/asrama, 
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Dalam sistem pendidikan pesantren, level pendidikan dapat 

dibagi menjadi dua; pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. 

Pendidikan Dasar memuat materi tentang tauhid, membaca al-qur’an 

dan akhlak. Biasanya pendidikan dasar ini dilaksanakan di serambi 

masjid atau mushalla dan dipimpin oleh seorang modin atau kiyai. 

Proses pengajarannya dilakukan selepas magrib sampai menjelang isya’.  

Pada level lanjutan ini membahas tentang tata bahasa Arab, fiqh, 

tauhid, tafsir, hadis, tasawuf dan falak yang dipimpin oleh seorang 

kiyai, syaikh atau orang yang dianggap mampu oleh pesantren. Biasanya 

adalah alumni dari pesantren tersebut. Pengajaran dilakukan dengan 

system sorogan atau halaqah.15 

Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pondok pesantren 

mengikut i pola klasikal sebagaimana yang berlaku dalam sekolah 

modern dengan sistem madrasah. Oleh sebab itu perkembangan 

pesantren sekarang ini dapat diklasifikan menjadi dua; pondok 

pesantren ttradisional dan pondok pesantren modern. Pondok pesantren 

tradisional adalah pondok pesantren yang masih mempertahankan 

system pengajaran tradisional dengan materi kajian kitab klasik atau 

                                                                                                                                 
masjid , kiyai, santri dan pengajaran kitab kuning. Lihat Zamakhsari Dhofir, Tradisi 

Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai,  (Jakarta, LP3ES; 1985), hal. 44.  
15 System sorogan sama dengan system individual, yaitu murid datang menghadap 

guru satu-persatu secara bergantian. Adapun system halaqah adalah system 
pengajaran secara berkelompok; yakni sekelompok murid dengan berbagai 

perbedaan umur, latar belakang dan kemampuan duduk membentuk lingkaran 

mengelilingi guru untuk menerima pelajaran. Lihat Mahmud Yunus, Sejarah 

Pendidikan Islam, (Jakarta, Mutiara Sumber Widya; 1995), hal. 34. Lihat juga Karel 

A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah dan Sekolah, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal 14, 

deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta, LP3ES; 

1991), hal. 15. 
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yang biasa disebut dengan kitab kuning.sedangkan pesantren modern 

adalah pesantren yang berusaha mengintegrasikan system klasikal-

sekolah dalam pesantren. Santri yang masuk ke pesantren terbagi dalam 

tingkatan  kelas.  

Di pesantren, kajian keagamaan terfokus pada kitab-kitab klasik 

yang dikarang oleh ulama' abad pertengahan baik dalam masalah 

aqidah, fiqh dan tasawuf. Kitab-kitab tersebut lazimnya dikenal dengan 

kitab kuning. 16 Dan biasanya, kitab kuning yang diguna-kembangkan di 

kalangan pesantren Indonesia adalah kitab-kitab kuning yang ditulis 

oleh ulama’ berhaluan Syafi’i. 17 Karena pesantren memiliki 

kecenderungan seperti inilah maka tidak sedikit yang mengatakan 

bahwa pondok pesantren adalah benteng kuat  untuk menjaga, 

memelihara dan membela madzhab syafi’iyyah. Namun apapun kata 

orang, yang jelas pesantren   adalah sebuah komunitas yang di 

dalamnya terjadi interaksi indifidu-indifidu, indifidu-kelompok dan 

kelompok-kelompok. Terkadang interaksi tersebut menjelma menjadi 

interaksi posit if dan tak jarang pula terikat dalam interaksi yang 

negat if.  

                                                
16 Kitab kuning adalah buku yang tertulis dalam bahasa Arab. Istilah kitab kuning 

ini digunakan oleh kalangan pesantren karena dulunya kitab tersebut dicetak dengan 

menggunankan kertas buram berwarna kuning. Untuk memudahkan panggilan 

referensi Arab tersebut digunakanlah istilah kitab kuning walaupun sekarang ini 

kitab-kitab tersebut sudah mulai dicetak di atas kertas ber warna putih.  
17 Di antara kitab kuning yang biasa digunakan di pondok pesantren -pondok 

pesantren adalah Safinah an-Najjah, Kifayah al-akhyar, arba’in an-nawawi, subulus 

salam, Bulugh al-Maram, Jalalain  dan kitab-kitab klasik lainnya. Ada juga sebagian 

pesantren yang telah menggunakan referensi modern yang ditulis oleh ulama’ 

modern seperti tafsir al-Manar, fi zhilal al -Qur’an, tafsir ayat ahkam dan lain-lain.  

Penggunaan referensi modern biasanya dilakukan oleh pesantren yang 

menggabungkan system tradisional  dan klasikal modern. 
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B. Anak dan Hak Anak 

Dalam keseharian masyarakat, anak biasanya dianggap sebagai 

kelompok kecil,  lemah dan tak berdaya. Hal ini didukung oleh 

anggapan dalam hampir semua kelompok masyarakat, bahwa anak 

dianggap sebagai hak penuh orang tua. Hal ini set idaknya didasari pada 

hadist nabi “anak itu dilahirkan fithrah (suci), lantas kemudian orang 

tuanya yang menyahudikannya atau menasranikannya”. Selain itu, ada 

hadist yang meceritakan tentang metode pembelajaran yang harus 

disesuaikan dengan usia anak, dimana orang tua diperbolehkan untuk 

memukul anak ketika telah mencapai usia 10 tahun jika ia tidak mau 

melaksanakan shalat dan ibadah lainnya. Dari kedua hadist tersebut 

tampak bahwa orang tua sangat berperan untuk “menghitamkan” atau 

“memputihkan” anaknya. Baik-buruk anak bukan karena potensi anak 

itu sendiri, tapi karena kemampuan orang yang ada di sekelilingnya. 

Oleh sebab itu, tidak jarang banyak orang tua yang memaksa 

kehendaknya sendiri kepada anak-anaknya. Anak-anak tak berkembang 

dengan sendiri, tapi banyak dikembangkan. Dalam hal ini tampak 

bahwa orang tua tampil sebagai sosok otoriter terhadap   anak -anaknya.  

Sikap yang demikian ini t idak hanya berlaku sebatas dala m 

lingkungan keluarga. Dalam dunia pendidikan pun ada anggapan bahwa 

anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil dan merupakan milik 

lembaga pendidikan. Dengan demikian, pembentukan moral-intelektual 
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tergantung pada pihak lembaga sekolah dan kepiawaian gur u. Biasanya, 

anak dicekoki dengan standar nilai-nilai (agama, moral, prestasi dll).  

Dan, anakpun tak pernah tumbuh menjadi dirinya sendiri.  

Dalam masyarakat juga tidak kalah sengitnya dalam 

memperlakukan anak-anak. Generasi bangsa tersebut seringkali 

diperlakukan secara dilematis, yaitu kadang anak dituntut untuk 

menjadi anggota masyarakat yang akan mewarisi nilai budaya yang ada, 

tetapi anak lebih banyak ditempatkan pada “barisan belakang”. Padahal 

seharusnya, mereka diajarkan dengan santun tentang nilai d an budaya 

serta “dilibatkan” dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat. 

Sehingga secara pelan dan past i anak akan memahami bahwa 

demikianlah mereka sebagai anggota masyarakat kelak hendaknya 

berbuat. Bukannya menjadi orang asing di tempat sendiri, apalagi 

menghilang sama sekali tak mengenal nilai dan budaya yang dianut oleh 

masyarakatnya.  

Kesemua hal yang disebut di atas, sadar atau tidak, telah 

menjerumuskan anak-anak dari realitas yang sesungguhnya.  Satu sisi 

anak dianggap sebagai generasi penerus, namun di sisi lain anak dengan 

sengaja dibiarkan  “terlantar” dalam hutan rimba   kehidupan.  

Untuk itu, warga dunia, melalui lembaga UNICEF mengadakan 

temu internasional yang membahas tentang anak. Indonesia dalam hal 

ini juga termasuk sebagai salah satu anggota. Kesepakatan warga dunia 

tersebut akhirnya dikenal dengan Konvensi Hak Anak Sedunia.  
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Anak, menurut Undang-undang No. 12 tahun 1948 jo. Undang-

undang No. 1 tahun 1958 adalah orang laki atau perempuan yang 

berumur 14 tahun ke bawah. Dalam realitas  masyarakat, anak terbagi 

dalam dalam usia balita (1-5 tahun), usia sekolah (7-12 tahun) dan anak 

remaja (13-18 tahun). 

Dalam konvensi hak-hak anak sedunia (Convention on the 

rights of the chilld) dikatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang 

berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih 

awal.18 Definisi tersebut juga digunakan sebagai referensi oleh 

Indonesia dalam mendefinisikan anak. Bahkan, ilmuan Indonesia lebih 

mempertajam lagi bahwa anak adalah anak  0-18 tahun. Artinya bahwa 

anak yang masih dalam kandungan juga masuk dalam kategori anak, 

dan ia mendapatkan hak sewajarnya sebagai anak.  

Sebagai kader bangsa, anak-anak perlu mendapatkan jaminan 

perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, bermain dan 

rekreasi, perlindungan sosial dan kesempatan bekerja. Hak -hak tersebut 

harus dipenuhi oleh Negara anggota yang telah menyepakat i Konvensi 

tentang hak anak.19 

 

                                                
18 Teks aslinya berbunyi sebagai berikut: “child means every human being below the 

age of eighteen tears unless, under the applicable to the child, majority is attained 

earlier”,  Meneg PP, Konvensi Hak-ahak Anak,  (Jakarta, Meneg PP; 2002), h. 46. 
19 Untuk ini, pemerintah Indonesia telah mensahkan UU. No. 1 tahun 2000 tentang 

Perlindungan Anak. 
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C. Pengertian Tindakan Kekerasan Terhadap Anak 

Tindak kekerasan terhadap anak adalah sebuah tindakan yang 

menyebabkan ketidaknyamanan, baik yang berupa fisik maupun psiskis 

bagi anak.20 Suyanto menggolongkasn kekerasan terhadap anak dalam 4 

kategori; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan 

kekerasan ekonomi. Empat ketegori kekerasan terhadap anak tersebut 

adalah bentuk-bentuk (operasional) kekerasan yang biasa terjadi pada 

anak di Indonesia. 21 

Memukul, menampar, menendang, mencekik, menggigit, 

mengancam dengan senjata dan lain-lain adalah bentuk riil t indak 

kekerasan terhadap anak yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik.  

Hal tersebut biasa terjadi dalam lingkungan keluarga, pendidikan, 

terminal, stasiun, lokasi wisata dan  tempat umum lainnya. 22 

Kekerasan psikis terhadap anak biasanya akan membekas le bih 

mendalam bagi korban. Kekerasan psikis pada anak bentuknya berupa 

bentakan, ancaman dengan kata, mempermalukan anak di depan orang 

lain dan lain-lain. Perlakuan yang seperti disebut di atas akan 

membahayakan perkembangan psiskis anak. Akibatnya, biasan ya anak 

menjadi penakut atau penantang, malu dan minder, mudah putus asa dan 

merasa diri lemah dan lain sebagainya.  

Adapun kekerasan ekonomi adalah eksploitasi anak untuk 

menghasilkan uang dalam pemenuhan kebutuhan. Bentuk kekerasan 

                                                
20 http://www.rnw.nl/ranesi/html.kekerasan perempuananak.html 
21 Suyanto dan Sanituti, Krisis…, hal. 28 
22 http://www.rnw.nl/html.kekerasan perempuananak.html 

http://www.rnw.nl/html.kekerasan
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yang seperti inilah yang kemudian memunculkan fenomena anak 

jalanan, pengemis anak, PSK anak dan lain sebagainya.  

 

D. Sumber Penyebab Tindak Kekerasan Terhadap Anak 

Sebuah peristiwa muncul t idak hanya dilatarbelakangi oleh sebab 

tunggal. Ada banyak hal yang menyebabkan timbulnya se buah 

peristiwa. Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan terhadap 

anak. Ismail menemukan bahwa tindak kekerasan yang terjadi dalam 

keluarga dilatarbelakangi oleh banyak factor. Dan, selalu anak yang 

menjadi korban. Jika ayah capek, jengkel, marah anak yang selalu 

menjadi objek; didamprat, dipukul atau ditendang. 23 

Factor budaya juga turut mendukung tindak kekerasan terhadap 

anak. Dalam berbagai kelompok masyarakat, terdapat nilai budaya yang 

tidak menempatkan secara seimbang antara anak dan orang dewasa.  

Ket idakseimbangan cultural tersebut menempatkan hubungan yang tidak 

berimbang antara orang dewasa dan anak-anak. Dan ketidakseimbangan 

hubungan  ini pula yang menjadi akar dari berbagai t indak kekerasan 

terhadap anak dalam masyarakat.24 

Basuki mencoba untuk memetakan lebih jauh lagi sumber lain di 

luar factor budaya. Ia mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap 

anak muncul dari beberapa sebab. Pertama, pengalaman masa lalu 

orang dewasa (orang tua). Orang tua yang biasa dididik dengan 

                                                
23 http://www.menegpp.go.id/KDRT.htm 
24 hasil penelitian Hedy Shry Ahimsa dkk (199) sebagaimana dikutip oleh Suyanto dan Sanituti 

dalam Krisis…,hal. 30  
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kekerasan akan merasa lebih yaqin anaknya berhasil jika dididik dengan 

keras pula. Atau mungkin orang tua mempunyai pengalaman hidup yang 

sulit dilupakan sehingga anak menjadi sasaran tindak kekerasan. Kedua, 

hidup yang penuh tekanan juga dapat membuat seseorang untuk 

melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kemiskinan misalnya, dapat 

menyebabkan timbulnya perilaku agressif untuk melakukan tindak 

kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini sudah banyak kasus yang dapat 

kita lihat dalam keseharian masyarakat kita . Ketiga, isolasi sosial.  

Tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan 

sosial, himpitan ekonomi, kondisi menganggur dan lain sebagainya. 25 

Dalam keluarga, menurut Fatimah, tindakan kekerasan terhadap 

anak bisa terjadi oleh beberapa sebab, anatara lain adala h factor 

ekonomi, disharmoni keluarga, perceraian, gangguan kejiwaan orang 

tua, dan kurangnya pengetahuan agama. Kelima factor tersebut adalah 

int i dari timbulnya tindakan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. 

Jika dikerucutkan dalam dunia pendidikan, timbulnya tindakan 

kekerasan bisa jadi karena adanya miss communication , emosional guru 

yang labil, lingkungan sekolah yang tidak kondusif dan lain-lain.  

 

E. Pelaku dan Pola Tindakan Kekerasan Terhadap Anak 

Tindakan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dijelaskan di 

muka, terjadi hampir di set iap lini kehidupan. Pelakunya pun terkadang 

                                                
25 Mustain,  “Tindak Kekerasan dalam Keluarga di Surabaya”,  Penelitian,  1997, hal. 25 
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orang yang kenal dengan baik dengan anak tersebut. Orang tua, kakak, 

saudara, guru, teman adalah orang dekat yang biasa hidup bersama 

anak.26 Dalam dunia pendidikan misalnya, seorang guru memukul 

karena kesalahan yang dilakukan muridnya. Sebenarnya ia ingin 

memberikan hukuman kepada anak, namun karena kemarahannya, anak hanya 

dijadikan sebagai pelampisan. Seharusnya hukuman yang bersifat 

menyadarkan anak dan meluruskan kelakuannya, karena marah dan 

jengkel, berubah menjadi “mematikan” kreatifitas dan keberanian anak.  

Kekerasan terhadap anak juga dilakukan oleh “sindikat” yang 

dengan sengaja mengeksploitasi, menjual dan mengambil manfaat untuk 

kepent ingan pribadi dan kesenangan dari anak. Dalam sindikat ini, anak 

biasanya memang dengan sengaja dilakukan secara keras agar mereka 

takut dan mau bekerja keras dan menyetorkan hasil keringat kepada 

boss. Bentuk-bentuk eksploitasi seperti ini biasanya terjadi di kota -kota 

besar sepert i Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar dan lain -

lain dalam jenis kegiatan mengemis,  prostitusi, dan tindak 

kejahatan/pidana lainnya. Tindak kekerasan terhadap anak dalam 

lingkungan seperti ini berupa fisik, psikis dan ekonomi.  

F. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Anak 

Suyanto, dalam penelit iannya di Surabaya mengident ifikasi 

dampak fisik dan psikis yang disebabkan dari tindakan kekerasan 

terhadap anak. Dampak fisik adalah semua kerusakan yang diakibatkan 

                                                
26 Suyanto dan Sanituti, Krisis…, hal. 33 
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oleh adanya tindakan kekerasan yang dilakukan bagian-bagian fisik-

biologis anak. Biasanya, kekerasan fisik yang sepert i ini langsung 

terlihat nyata oleh panca indra. Adapun dampak psiskis adalah dampak 

yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan terhadap anak yang berakibat  

pada gangguan jiwa; rasa takut, minder, ma lu, over acting dan lain 

sebagainya. 27 

Lebih jelasnya lagi, jika dident ifikasi maka dampak kekerasan 

fisik bisa berupa luka sayatan, luka bakar, patah tulang, pendarahan dan 

lain sebagainya. Dalam kasus kekerasan seksual, dampak fisik yang 

dirasakan adalah rasa sakit di daerah kemaluan, pendarahan di vagina, 

infeksi saluran kencing, infeksi penyakit kelamin dan kehamilan.  

Adapun dampak tindakan kekerasan terhadap anak yang bersifat 

psikis yang mungkin tampak adalah adanya sifat isolasi diri, ketakutan, 

tingkah laku agresif, emosi tidak stabil, depresi dan gangguan mental 

lainnya. Gangguan mental tersebut kemudian mengganggu interaksi 

anak dengan sesamanya.  

G. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Dunia Pendidikan  

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa kekerasan terhad ap 

anak  adalah segala sesuatu yang merugikan anak, baik secara fisik 

maupun psikis. Dengan berpijak pada penjelasan di atas dapat ditangkap 

bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan terhadap anak dalam 

pendidikan adalah segala tindakan dalam proses pendidik an, yang 

                                                
27 Suyanto dan Sanituti, Krisis…, hal . 32 
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mengakibatkan kerusakan/kerugian pada anak, baik yang bersifat fisik 

maupun psikis.  

Tindakan kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan ini 

dapat dilakukan oleh guru/pendidik maupun oleh sesama siswa. 28 Dan 

biasanya, tindak kekerasan yang dirasakan dalam proses pendidikan 

akan berpengaruh pada siswa dalam proses belajar -mengajar, baik 

langsung maupun tidak langsung.  Rasa takut misalnya, akan member i 

hambatan tersendiri bagi siswa dalam menyerap pelajaran. Ancaman 

guru dengan nilai juga akan membunuh kreatifitas siswa dalam 

pengembangan potensi itu sendiri. Semua ini jika dibiarkan akan 

berakibat fatal bagi perkembangan fisik. Kejiwaan dan kreatifitas anak.  

Untuk kepentingan regenerasi bangsa ini, pemerinah RI merasa 

perlu untuk membuat perlindungan yang maksimal bagi anak. Tindak 

kekerasan terhadap anak, sekecil apapun bentuknya, dalam UU tentang 

perlindungan Anak, dianggap sebagai sebuah tindakan pidana. Jika anak 

menerima sebuah tindakan kekerasan, maka anak tersebut (atau orang 

tua/wali) dapat  melaporkan pada pihak terkait untuk diproses secara 

hukum. Termasuk dalam hal ini adalah kekerasan dalam bidang 

pendidikan. 29 

 

                                                
28 Beberapa waktu lalu salah satu stasiun TV swasta menayangkan seorang kepala 

sekolah yang melakukan kekerasan seksual terhadap sis wi-siswinya, demikian juga 

dengan perilaku seorang Pembina pramuka yang mencabuli siswa binaannya. Kasus 

yang terjadi di STPDN yang mengakibatkan tewasnya beberapa siswa adalah contoh 

kasus r iil  tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa.  
29 Susilowati dkk., Konvensi Hak Anak , (Yogyakarta: Sahabat Remaja,PKBI-DIY, UNICEF, 

2000), hal. 45  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Fokus Penelitian 

Penelit ian ini ingin mengungkapkan tentang tindak kekerasan 

terhadap anak dalam dunia pendidikan, khusususnya dalam dunia 

pesantren. Penelit ian ini akan difokuskan untuk melihat tindak 

kekerasan terhadap anak di pondok pesantren Nurul Hakim, Kediri.  

Penelit ian hendak melihat bentuk, pelaku dan dampak tindak kekerasan 

tersebut dalam proses pendidikan yang berjalan di pondok pesantren 

Nurul Hakim.  

 

B. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan  fokus penelit ian di atas, pendekatan yang penulis 

gunakan adalah pendekatan kualitat if-fenomologis. Pengumpulan data 

dengan menggunakan metode kualitatif-fenomenologis adalah usaha 

untuk memahami perilaku dari kerangka berpikir pelaku itu sendiri. 30 

Pendekatan penelit ian ini di gunakan untuk memahami realitas subjek 

dengan baik, memperoleh pemahaman yang benar dan agar penafsiran 

tidak melenceng jauh dari fenomena yang ada di lapangan.  

Selain itu, dengan melihat subyek penelit ian, penelit ian ini juga 

menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah penelit ian lapangan yang 

                                                
30 Arief Furchan, Metode Penelitian Kualitatif ,  (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 

hal. 18 
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bermaksud untuk mempelajari tentang latar belakang suatu keadaan dan 

interaksi sosial individu dan kelompok dalam masyarakat (Usman dan 

Akbar, 2001: 5). Dalam penelit ian ini, yang diangkat sebagai kasus 

adalah interaksi peserta belajar dalam dunia pendidikan pesantren.  

 

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelit ian ini direncanakan berlangsung dalam jangka wak tu 

kurang-lebih 5 bulan dari Agustus-Desember 2004. Penelit ian ini 

mengambil lokasi di pondok pesantren Nurul Hakim Kediri.  

Pemilihan lokasi penelit ian ini didasarkan pada prestasi Nurul 

Hakim yang diraih selama ini. Selain itu, Nurul Hakim adalah salah 

satu “kiblat” model pengembangan pesantren di pulau Lombok.  

 

D. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelit ian ini dikategorikan dalam t iga komponen, 

yaitu : 

1. Pengasuh/pimpinan pondok. Mereka ini adalah penanggung jawab 

utama terhadap berlangsungnya proses belajar -mengajar dalam 

pesantren. Dan biasanya, dalam set iap pesantren ada banyak 

pengasuh (minimal dua pengasuh: pengasuh pondok putra dan putri).  

2. Guru/ustadz. Mereka ini adalah pelaksana proses pendidikan di 

pondok pesantren. Hitam-putihnya output pendidikan pesantren akan 

sangat tergantung pada guru yang ada dalam pesantren tersebut.  
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3. Santri/murid. Mereka ini adalah ujung tombak pelaksana proses 

pendidikan di pondok pesantren. Sikap penerimaan dan penolakan 

proses pendidikan akan sangat tergantung kelompok ini.  

Pemilihan pada ketiga komponen tersebut berdasarkan tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelit ian ini.  

 

E. Langkah dalam Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelit ian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelit ian pendahuluan dengan mewawancarai dan berdisku si 

dengan pengasuh, beberapa orang guru dan beberapa orang santri di 

pesantren Nurul Hakim. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 

data dan informasi pent ing tentang kegiatan belajar -mengajar di 

pondok pesantren Nurul hakim.  

2. Mengurus persyaratan adnistratif-formal yang berupa surat idzin 

untuk melakukan penelit ian dari lembaga-lembaga terkait. 

3. Tahap selanjutnya adalah terjun ke lapangan. Dalam hal ini penelit i 

harus aktif untuk mengobservasi, berdiskusi dan mewawancarai 

pengasuh, guru dan murid di pondok pesantren Nurul Hakim.  

4.  Langkah berikutnya adalah cross chek, yaitu dokumentasi,  

pengamatan dan wawancara yang terkumpul, dianalisis, dirangkum 

dan didiskusikan kembali dengan sumber data.  
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5. Tahap akhir dari penelit ian ini adalah melakukan pengujian 

kredibilitas. Hal ini dilakukan dengan cara berdiskusi dengan 

dengan teman sejawat yang professional yang ahli dalam pendidikan 

anak. Hasil diskusi ini digunakan sebagai pelengkap-penyempurna 

analisis dalam penelit ian.  

 

F. Metode dan Tehnik Pengumpulan Data 

Data yang terkumpul dalam penelit ian ini dibedakan menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan dari studi di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang terkumpul dari berbagai literatur, baik buku, jurnal, majalah 

dan lain sebagainya.  

Dalam penelit ian kualit itatif, sumber data diseleksi dan di 

adaptasikan dengan fokus dan tujuan penelit ian. Sesuai dengan jenis 

dan sifat data yang di butuhkan, maka dalam penlit ian ini akan 

digunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentansi. Dari 

ketiga metode tersebut, metode wawancara yang kemungkinan akan 

sangat dominan dipergunakan dalam proses pengumpulan data.  

Wawancara dilakukan dengan mengunjungi subjek yang akan di 

telit i. Teknik wawancara yang dikembangkan adalah wawanca ra yang 

sifatnya mendalam (depth interview) . Teknik ini dipergunakan untuk 

memperoleh informasi yang jelas tentang bentuk dan dampak tindak 

kekerasan terhadap anak dalam dunia pesantren. Di samping itu, 
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wawancara mendalam ini digunakan untuk bercengkerama dengan 

masyarakat pesantren tentang respon mereka menganai t indak kekerasan 

terhadap anak. 

Metode pengamatan yang digunakan untuk mengobservasi 

kegiatan pendidikan di pondok pesamtren Nurul Hakim. Dalam hal ini,  

penelit i berusaha untuk aktif dalam melihat berbagai kegiatan yang di 

pesantren.  

Dokumentasi di lakukan dengan cara mengunjungi mengoleksi 

dan menyeleksi referensi tentang pendidikan anak. Selain itu,  

dokumentasi juga dilakukan dengan mengunjungi pusat informasi 

pondok pesantren Nurul Hakim untuk mendapatkan data yang valid 

tentang pondok pesantren Nurul Hakim.  

 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan 

dari penelit ian kualitatif (Moleong 1988). Keabsahan data di 

maksudkan untuk mengetahui tingkat validitas data yang diperoleh 

dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh validitas 

data tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan 

mengamati secara terus-menerus, mendiskusikan dengan praktisi yang 

mempunyai banyak pengalaman dalam masalah yang di tel it i, mengecek 

dan mengoreksi data yang ada serta mengambil “benang merah” dar i 

data-data yang kemungkinan bertentangan.  



 28 

H. Analisis Data 

Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif menuntut 

analisa data yang bersifat kualitat if pula. Kesulitan analisa data dengan 

analisa kualitat if adalah karena tidak adanya standar dan rumusan yang 

jelas. Oleh sebab itu, analisa dalam penelit ian ini dilakukan dengan 

intensif sejak awal penelit ian sampai penarikan kesimpulan.  

Adapun proses analisa data dalam penelit ian ini akan 

menempuh langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Pengumpulan data: data yang dikumpulkan dari proses dokumentasi,  

observasi dan wawancara dijadikan sebagai bahan analisa. Alat yang 

dijadikan sebagai pengumpul data dalam penelit ian ini adalah; alat 

tulis, tape recorder dan kamera.  

2. Reduksi data: data yang sudah terkumpul dari studi lapangan 

diseleksi dan dikomparasikan. Data yang sekiranya dianggap tidak 

perlu dan tidak signifikan kaitannya dengan penelit ian akan 

dibuang. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan materi pada hal-hal 

yang berkaitan langsung dengan penelit ian. Selain itu, agar uraian 

dalam penelit ian ini tidak meluas.  

3. Penyajian data; data yang telah melalui proses reduksi akan 

ditampilkan dalam kumpulan kata yang lugas dan mudah dicerna 

oleh pembaca.  

4. Pemaknaan dengan interpretasi; Setelah data disajikan secara rinci 

maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah 
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disajikan tersebut. Dalam membahas data yang telah disajikan, 

penelit i dapat dan harus memberi tafsiran, argumentasi, menemukan 

makna, dan mencari hubungan antara  satu fenomena dengan 

fenomena yang lain serta mengkaitkannya dengan beberapa teori 

pendukung.  

5. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi; Penarikan kesimpulan 

dalam penelit ian kualitatif menggunakan penafsiran dalam bentuk 

uraian yang diperluas guna mendapatkan hasil analisis yang 

berlanjut, berulang dan terus-menerus. Kesimpulan final mungkin 

tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada 

besarnya pengumpulan-pengumpulan catatan yang diperoleh di 

lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang 

yang digunakan dan kecakapan penelit i dalam membaca dan melihat 

fenomena yang ada.  
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BAB IV 

PROSES PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN  

PONDOK PESANTREN NURUL HAKIM 

 

Pondok pesantren Nurul Hakim terletak di sebelah selatan kota 

Mataram, sekitar 21 km ke arah selatan. Ia adalah salah satu “kiblat” 

bagi pesantren yang ada di Lombok Barat. Sebagai “kiblat”, ia berusaha 

tampil inklusif dengan mengutamakan keterbukaan tanpa harus 

kehilangan ciri sebagai pondok pesantren –yang diklaim banyak orang 

sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Inklusifme-eksklusifme 

adalah mungkin ist ilah yang cukup tepat untuk mewakili Nurul Hakim 

saat ini. Inklusif artinya, bahwa ia dapat menerima perubahan 

paradigma berfikir dan hasil pemikiran baru dari luar pesantren. Dan 

ekslusif artinya, bahwa Nurul Hakim menerima perubahan tanpa harus 

menghilangkan identitas sebagai lembaga pendidikan Islam 

tradisional. 31 

Kegiatan pembelajaran formal mengikuti kurilulum nasional.  

Sedangkan kegiatan pendidikan non-formal dilakukan dengan metode 

sorogan (Lombok: Ngaji luah, ngaji tokol). Pengajian Sorogan 

dilakukan di masjid, dan dipimpin oleh seorang ustadz. 32 Dan biasanya, 

                                                
31 Hasil wawancara dengan Muharrar Iqbal, wakil kepala sekolah MA Nurul Hak im, 

dan TGH Muharrar Mahfuzd, pengasuh Pondok pesantren Nurul Hakim, Kamis 18 

November 2004. Wawancara dilakukan dalam waktu yang berbeda dan di tempat 

yang berbeda. 
32 Hingga saat ini belum pernah ada perempuan yang memimpin pengajian sorogan. 

Hal ini, menurut kelompok ustadz, disebabkan karena belum siapnya kaum 

perempuan untuk tampil di depan umum.  



 31 

pengajian tersebut mencakup materi tentang moral (akhlaq), tasawwuf, 

fiqh, hadist dan tafsir. Referensi akhlaq diambil dari buku akhlâq li al-

banât, akhlâq li al-banîn dan ta’lîm wa al-muta’allim. Sedangkan 

materi fiqh dia,bil dari buku Kifâyatul Akhyâr, Mabâdi’ al-Fiqh, Fath 

al-Qarîb, Fath al-Mu’în dan Uqûd al-Lijain. Adapun materi hadist  

disarikan dari buku, Arbaîn an-Nawâwi, Riyâdh As-Shâlihîn dan Bulûgh 

al-Marâm. Dan kajian tafsir merujuk pada buku Tafsîr al-Jalâlain dan 

Tafsîr âyat Ahkâm.  

Saat ini jumlah total keseluruhan santri Nurul Hakim sebanyak 

2542 orang, dan diasuh oleh 230 orang guru. Sebagiannya adalah santri 

yang menetap, dan sebagian lain santri kalong. Pesantren yang dipimpin 

oleh TGH. Sofwan Hakim, dalam beberapa hal, banyak meniru sistem 

pendidikan yang ada di pondok Gontor.  

Untuk lebih detailnya tentang pondok pesantren nurul Hakim, 

berikut ini akan dipaparkan tentang sejarah, lembaga pendidikan, 

organisasi, kegiatan pendidikan dan lain- lain yang ada dalam “tubuh” 

pesantren Nurul Hakim yang berkaitan dengan dunia pendidikan secara 

langsung dan khususnya yang berkaitan dengan penelit ian ini.  

 

A. Sejarah Berdiri Pondok Pesantren Nurul Hakim  

Awalnya, pondok pesantren Nurul Hakim adalah sebuah halaqah 

pengajian agama Islam yang dilakukan oleh TGH. Abdul Karim. 

Kegiatan halaqah ini dilakukan setelah kepulangannya dari tanah suci 
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Makkah pada tahun 1924. Kegiatan ini dilakukan oleh TGH. Abdul 

Karim di sebuah Mushalla kecil samping rumahnya di Dusun Karang 

Bedil Kediri. Materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan 

masalah fiqih, tauhid, tasawwuf, nahwu-shorf, Ushul Fiqh, tafsir dan 

hadist. Dengan demikian referensi utama yang digunakan oleh TGH. 

Abdul Karim adalah kitab-kitab seperti safînah an-najâh, fath al-qarîb, 

fath al-muîn, fath al-wahhâb, waraqât, matn al-jurumiyyah, syarh 

dahlân, kifâyat al-‘awwâm, tafsîr jalâlain, arba’în an-nawâwy, riyâdh 

ash-shâlihîn dan lain sebagainya. Sistem pengajian pada saat itu sesuai 

dengan perkembangan pesantren di NTB yang masih menggunakan 

model ngaji tokol.33 

Aktifitas pengajian yang dipimpin oleh TGH. Abdul Karim ini 

sempat terhanti selama satu tahun lebih. Tepatnya, dari tahun 1937 -

1938, karena beliau kembali ke Makkah untuk memperdalam 

pengetahuan. Aktifitas pengajian dimulai lagi setelah kedatangan beliau 

dari tanah suci.  

Akt ifitas beliau di dusun Karang Bedil tersebut menarik 

perhatian para santri yang bermukim di Krebung Bawak Paok 34 

(Selaparang sekarang ini) dan Dayen Masjid untuk ikut bergabung 

mengaji dengan beliau. Jumlah santri dan masyarakat yang ikut 

                                                
33 Ngaji Tokol adalah ngaji sambil duduk. Istilah ini juga dikenal dengan istilah 

ngaji luah, yaitu pengajian yang dilakukan di luar jam formal sekolah/madrasah .  
34 Krebung dalam bahasa Sasak berarti Pondok. Ketika TGH. Abdul Karim 

mendirikan pengajian di Musholla samping rumahnya. Pada saat itu sudah dua 

pesantren di Kediri,  yaitu Pondo Pesantren Selaparang dan Pondok Pesantren Al -

Ishlahuddiny.  
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pengajian beliau ini pun tak termuat dalam mushalla milik beliau. Para 

peserta pengajian sampai berjubel di luar mushalla.  

Dari sini kemudian muncul ide dari para santri dan beberapa 

anggota masyarakat untuk membangun krebung (pondokan) di sekitar 

mushalla untuk menampung santri yang datang pada beliau. 35 Krebung-

krebung inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal pondok pesantren 

Nurul Hakim.  

Krebung TGH. Abdul karim didirikan pada tahun 1948 di atas 

tanah seluas 4 are, berdindingkan bedek dan beratap alang -alang. Sesuai 

dengan perkembangan dunia arsitektur modern, krebung tersebut 

direhab dan dipercant ik Dari sinilah kemudian, nama Nurul Hakim 

diusung sebagai sebuah lembaga pondok pesantren.   

Perubahan di krebung TGH. Abdul Karim tidak hanya dalam hal 

fisik bangunan saja. Sistem pendidikan dengan model ngaji tokol tidak 

lagi dapat dipertahankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

Tuntutan perubahan, baik karena pengaruh dorongan internal pesantren 

dan eksternal pesantren harus dilakukan. Penyesuaian diri dengan 

sistem pendidikan nasional adalah sebuah keharusan. Akhirnya, 

perubahan sistem pendidikan pesantren di Nurul Hakim berubah total; 

mengkombinasikan antara sistem pendidikan modern dan sistem 

                                                
35 Pondok pesantren yang dapat exist dalam waktu lama biasanya adalah pondok 

pesantren yang didukung sepenuhnya oleh massyarakat. Tanpa kepedulian 

masyarakat, banyak ahli yang mengatakan, tidak akan mampu bertahan lama. 

Pondok pesantren addalah lembaga pendidikan yang diban gun atas kesadaran 

masyarakat. Dengan demikian, pembangunan, pemeliharaan dan keberlangsungan 

pendidikan pesantren menjadi tanggung jawab massyarakat secara bersama -sama.  
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pendidikan tradisional pondok pesantren. Konsep ini yang kemudian 

dipertahankan dan dikembangkan di pondok pesantren Nurul Hakim. 

Memadukan sistem pendidikan modern dan sistem pendidikan 

tradisonal.  

Konsep yang dikedepankan dalam pengembangan pesantren 

Nurul Hakim adalah ‘al-muhâfazhat ‘alâ al-qadîm ash-shâlih wa al-

akhdzu bi al-jadîd al-ashlah” (mempertahankan tradisi lama yang baik,  

dan mengambil tradisi baru yang lebih baik). Artinya, bahwa perubahan 

yang dilakukan dalam pesantren Nurul Hakim tanpa harus 

menghilangkan tradisi khas yang harus melekat dengan pesantren pada 

umumnya.36 Perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan  ini adala h 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan dengan 

biaya yang terjangkau.37 

 

B. Jenis dan Model Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hakim  

Di atas diterangkan bahwa pondok pesantren Nurul Hakim Kedir i 

telah merubah sistem pendidikan dengan dua model; pendidikan modern 

dan pendidikan tradisional. Dengan demikian proses pendidikan di 

pondok pesantren Nurul Hakim dilakukan dalam bentuk pendidikan 

formal dan non formal.  

                                                
36 Hasil wawancara dengan Muharrar Iqbal, wakil Kepala sekolah Madrasah Aliyah 

Nurul Hakim.  
37 Hasil wawancara dengan TGH. Muharrar Mahfudz. Beliau adalah 

pimpinan/pengasuh pondok putri pondok pesantren Nurul Hakim.  
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Metode pengajaran, materi yang dikembanglan dan referensi 

yang digunakan tentu berbeda pula. Demikian pula halnya dengan 

tujuan yang dinginkan dalam materi yang disampaikan dalam sistem 

klasikal dan ngaji tokol.  Dalam sistem klasikal, materi yang 

disampaikan hanya sebagai pengetahuan, sedangkan dalam sistem ngaji 

tokol,  pengetahuan yang disampaikan dituntut untuk langsung dimalkan. 

Di sinilah kemudian yang membedakan hasil pendidikan pondok 

pesantren dengan madrasah biasa. 38 

Sebelum jauh meneropong tentang pendidikan yang ada di Nurul 

Hakim, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pelaksanaan pendidikan 

klasikal dan ngaji tokol di pesantren Nurul Hakim, baik yang berkaitan 

dengan materi, metode dan referensi yang digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

1. Pendidikan Non-Formal 

a. Ngaji Tokol 

Pelaksanaan ngaji tokol  ini dilakukan setiap hari setelah 

shalat isya’ dan diikut i oleh setiap santri yang ada di pesantren 

Nurul Hakim. Pelaksanaan ngaji tokol ini adalah dalam rangka 

mempertahankan tradisi pesantren yang telah hidup sejak zaman 

dulu kala. Ngaji tokol ini adalah merupakan symbol bagi 

eksistensi sebuah pondok pesantren. Oleh sebab itu, proses 

                                                
38 Wawancara dengan TGH. Sofwan Hakim tanggal 12 Oktopber 2004.  
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belajar-mengajar dengan model ngaji tokol ini masih tetap 

dipertahankan. 

Pelaksanaan belajar ngaji tokol dilakukan secara klasikal.  

Pembagian kelas santri dalam kelas ini sesuai dengan 

kemampuan santri dalam membaca kitab kuning. Kelas formal 

tidak menjadi acuan dalam proses pembagian kelas. Siswa kelas 

1 yang mampu, dapat duduk bersama dengan siswa kelas 3. 

Patokannya, bukan kelas formal namun kemampuan santri dalam 

menguasai bahasa dan tata bahasa Arab.  

Kajian utama yang dibahas dalam kelas ngaji tokol adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan masalah fiqih, tasawuf dan akhlaq. 

Setidaknya ini tampak dari referensi yang dijadikan pijakan 

dalam proses pengajian.  

Objek bahasan juga dipersempit lagi dengan hanya  merujuk 

pada referensi yang ditulis oleh ulama’ bermazhab syafi’i. Hal 

ini adalah sebagaimana yang berlaku pada pondok pesantren 

pada umumnya, khususnya dalam kajian masalah fiqh. Dan 

biasanya, kajian-kajian fiqh tersebut dibahas dengan yang 

langsung ada kaitannya dengan masalah ibadah; thaharah, shalat, 

puasa, zakat dan haji.  

Pembelajaran dengan system ngaji tokol ini harus diikut i 

oleh semua santri. Bagi santri yang bolos, akan mendapatkan 

dipanggil dan disidang untuk mempertanggungjawabkan 
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perbuatannya. Jenis dan bentuk hukuman sesuai dengan benar 

dan tidaknya alas an yang dikemukan oleh santri.  

Tenaga pengajar di kelas ngaji tokol  ini adalah para ustadz 

yang telah menikah. Adanya ketentuan tersebut karena memang 

ustadz juga harus mengajar di kelas putr i. Oleh sebab itu, guru 

yang boleh mengajar di kelas ini adalah mereka yang sudah 

menikah. Selain untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, 

para ustadz yang sudah menikah dapat menjelaskan dengan detail 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan.  

 

b. Kursus Keterampilan/kewiraswastaan 

Ada beberapa jenis keterampilan yang ditawarkan oleh 

pesantren Nurul Hakim bagi para santrinya. Khususnya mereka 

yang duduk di tingkat tsanawiyyah dan Aliyah. Beberapa 

keterampilan tersebut adalah komputer, elektronika, bahasa 

asing, sablon, pertukangan, pertanian, perkebunan, perikanan, 

peternakan, bahasa asing (Arab, Inggris, Jerman) dan menjahit.  

Selain lembaga kursus di atas, pihak pesantren Nurul Hakim 

menyediakan sarana untuk mengaplikasikan keterampilan yang 

mereka miliki. Bukan hanya sekedar teori yang didapat. 39 Bagi 

                                                
39  Ilmu tanpa pengamalan bagai pohon tak berbuah. Demikian adalah ibarat yang 

disampaikan oleh TGH. Muharrar. Oleh sebab itu, pengadaan transfer ilmu 

pengetahuan di pesantren harus dengan prakteknya. Dalam hal ibadah pun demikian. 

Pesantren tidak hanya memberikan teori, tapi langsung mempraktekkan teori 

tersebut dalam aktifitas keseharian pesantren. Ilmu yang di pondok ini adalah ilmu 

praktis, bukan ilmu teori.  
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yang kursus komputer disediakan labaratorium komputer. Bagi 

yang kursus pertanian disediakan tanah kebun dan sawah sebagai 

lahan praktek.40 Bagi yang kursus perikanan juga disediakan 

kolam tempat mengaplikasikan pengetahuan tentang perikanan 

dan seterusnya.41 

Keberadaaan lembaga kursus keterampilan tersebut, 

menurut Zulhakim, 42 adalah untuk memfasilitasi bakat dan minat 

santri dalam salah satu bidang tersebut. Keberadaan lembaga 

pesantren hanyalah sebagai fasilitator yang menyalurkan 

keinginan para santri yang mempunyai bakat dalam bidang -

bidang tertentu. Dengan demikian, lembaga kursus keterampilan 

ini adalah sebuah  pilihan bagi santri, bukan suatu kewajiban 

yang harus diikuti.   

Keterampilan yang ditawarkan oleh pesantren Nurul Hakim 

bagi santrinya adalah dalam rangka mempersiapkan santri yang 

mandiri, t idak terikat oleh satu bidang tertentu. Artinya, dengan 

keterampilan yang dimiliki oleh santri, mereka dapat mendirikan 

usaha-usaha atau lembaga pendidikan di tengah masyarakat. 

Pendidikan keterampilan yang ditawarkan oleh Nurul Hakim 

adalah dalam kontek pendidikan seumur hidup (life long 

                                                
40  Hingga saat ini, asset sawah dan kebun pesantren Nurul Hakim 186 Ha. lebih 

yang tersebar di pulau Lombok. Bahkan ada tanah 100 Ha yang terlatak di Lombok 

bagian utara belum tergarap sama sekali oleh pihak pesantren.  
41  Pesantren Nurul Hakim memiliki 4 buah kolam ikan yang masing -masing luasnya 

340 M2 dan ditambah lagi satu tambak ikan seluas 10x8 M2.  
42 Zulhakim adalah salah seorang ustadz senior di pondok pe santren Nurul Hakim. 
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education). Yang ditekankan adalah pendidikan keahlian (skill 

education) yang dapat digunakan dan dirasakan sepanjang hidup. 

Artinya bahwa keahlian yang dimiliki dapat digunakan sebagai 

alat untuk mencari hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, 

setiap alumni pondok pesantren Nurul Hakim siap untuk dilepas 

di mana saja dan kapan saja, karena mereka mempunyai tameng 

untuk bertahan hidup dalam kondisi yang separah apapun.  

Pelaksanaan kursus keterampilan tersebut dilakukan pada 

sore hari, selepas shalat asar. Para santri dibimbing secara 

telaten oleh tenaga ahli dalam masing-masing bidang.  

 

c. Organisasi Siswa 

Organisasi siswa Nurul Hakim biasa disebut dengan OP3NH 

(Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Nurul Hakim). Pengurus 

organisasi ini adalah para santri senior yang telah duduk di kelas 

II dan III Aliyah.43 Biasanya, pengurus dipilih secara ketat oleh 

semua warga pondok, khususnya para senior.  Tugas pokok 

mereka adalah memberikan layanan yang terbaik bagi para santri 

dan menjamin keberlangsungan rutinitas pondok. Oleh sebab itu, 

organisasi santri ini adalah organ yang cukup penting bagi 

keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok. 

                                                
43  Di kalangan santri, organisasi santr i ini dikenal dengan istilah munazzhamah 

(organisasi). 
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Departemen yang ada dalam organisasi tersebut setidaknya 

menunjukkan tugas utama organisasi santri ini. Departemen 

pendidikan, departemen kesehatan, departemen keamanan, 

departemen penerangan, departemen olah raga dan keterampilan, 

departemen penerimaan tamu, departemen bahasa dan 

departemen kesenian, departemen lingkungan hidup. Masing -

masing departemen mempunyai tugas dan fungsi masing -masing 

yang berlaku secara ketat. Pengurus yang membawahi 

departemen pendidikan t idak dibenarkan mengurus bidang 

kesehatan. Demikian pula halnya dengan bagian keamanan tidak 

dibenarkan untuk intervensi dalam masalah bahasa dan demikian 

seterusnya. Pelaksanaan tugas oleh masing-masing departemen 

dalam tubuh organisasni santri pondok Nurul Hakim sangat 

disiplin.  

Masing-masing departemen yang ada dalam organisasi 

santri tersebut mempunyai aturan dan ketentuan sendiri, yang 

int inya adalah membentuk dan membina santri agar disiplin 

dalam bidang-bidang tersebut. Departemen pendidikan misalnya, 

mengatur agar para santri mampu meningkatkan kemampuan 

belajarnya. Untuk itu departemen pendidikan membuat aturan 

agar santri mampu berdisiplin dalam proses belajar. Demikian 

pula halnya dengan bagian bahasa, memacu kemampuan 

berbahasa para santri dengan seperangkat aturan yang membantu 
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para santri untuk mempertajam kemampuan bahasa Arab dan 

Inggris mereka. 

Pada int inya, keberadaan organisasi santri dengan berbagai 

departemen yang disediakan adalah untuk menjamin 

keberlangsungan rutinitas yang ada di pondok, organisasi santri 

ini membuat beberapa aturan yang harus ditaati oleh semua 

santri. Aturan-aturan tersebut, agar benar -benar dipatuhi oleh 

semua santri, disertai dengan hukuman (‘iqâb). Berat-ringannya 

hukuman tergantung pada besar-kecilnya kesalahan yang 

dilakukan.  

Kegiatan ekstra kurikuler dan pelaksanaan ibadah adalah 

tugas utama organisasi santri ini. Termasuk dalam hal ini adalah 

pengayaan kosa kata dan  pengembangan bahasa. Mereka dibantu 

oleh pembina kelurahan dalam menjalakankan tugasnya. Masing -

masing pembina kelurahan bertanggung jawab untuk membina 

dan mengawasi 40 orang santri. Oleh sebab itu tidaklah heran 

jika para santri mampu untuk berdisiplin dalam banyak hal,  

karena mereka di bawah bimbingan langsung para senior dengan 

tingkat dedikasi dan kedisiplinan yang baik.  

Karena tugasnya itu, organisasi santri membuat aturan-

aturan yang membangun disiplin santri, beberapa aturan moral 

dan meningkatkan kemampuan bahasa. Bagi santri yang 
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melanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan hukuman dari 

para senior mereka (mudabbir). 

 

2. Pendidikan Formal 

a. Taman Kanak-kanak  

Taman Kanak-kanak Nurul Hakim didirikan pada tanggal 

5 Oktober 1988. Taman Kanak-kanak Nurul Hakim ini dikenal 

dengan nama “Raudlatul Athfal”. Raudlatul Athfal berarti tempat 

bermain dan berlat ih bagi anak-anak. Sesuai dengan namanya 

tersebut, maka TK/RA Nurul Hakim bertujuan untuk menyiapkan 

tempat bermain dan tempat berlat ih bagi anak untuk 

mengenalkan anak pada dirinya sendiri, lingkungan dan 

masyarakatnya serta Tuhan-nya.  

Untuk itu, TK Nurul Hakim ini menyediakan sarana dan 

prasarana pendidikan yang mampu “membetahkan” anak dalam 

lingkungan pendidikan.  Fasilitas bermain dan ruangan yang 

menyenangkan adalah bagian dari sarana yang disediakan oleh 

pesantren sebagai wadah bermain anak.  

Tenaga pendidik yang disediakan oleh Nurul Hakim pun 

tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan umum dan agama, 

kesabaran serta ketelatenan dalam menghadapi anak-anak. Hal 

ini bertujuan untuk mengarahkan anak didik agar mampu bekerja 

sama dan bermasyarakat sesama temannya. Dengan demikian, 
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materi yang dikembangkan bagi siswa di TK Nurul Hakim adalah 

pengetahuan yang sesuai dengan kurikulum pemerintah dan 

beberapa kurikulum pesantren yang khusus membentuk sense dan 

moral keagamaan anak.  

Hingga saat ini, TK Nurul Hakim mengasuh 70 orang anak 

didik yang terbagi dalam dua kelas. 70 orang anak didik tersebut 

dibimbing oleh 7 orang guru yang keseluruhannya addalah 

perempuan. 3 dari 7 orang guru tersebut adalah alumni S -1 

pendidikan dan sisanya tamat aliyah.   

 

b. Madrasah Ibtidaiyyah 

Madrasah Ibt idaiyyah Nurul Hakim didirikan pada tahun 

1979. Kurikulum yang berlaku di Madrasah Ibtidaiyyah Nurul 

Hakim adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dengan 

penekanan dalam bidang keagamaan. Di sinilah letak nilai plus  

Madrasah Nurul Hakim disbanding dengan sekolah biasa lainnya. 

Peserta didik, sejak usia dini dikenalkan dengan ritual ibadah, 

setelah sebelumnya diperkenalkan dengan Tuhan pada tingkat 

TK. Dapat dikatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyyah Nurul Hakim 

adalah pendidikan lanjut bagi siswa TK yang ing in mendalami 

bidang agama.  

Dalam kegiatan madrasah, peserta didik tidak hanya 

dijejali dengan penmgetahun teorit is di dalam kelas. Kegiatan 
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seperti kepanduan, pengajian kita, bahasa Arab, lat ihan pidato, 

Unit Kesehatan Sekolah (UKS) adalah wadah lain dala m 

membina kecerdasan sosial-emosional para peserta didik.  

Kegitaan ini ditujukan agar peserta didik mampu bekerja sama 

antar sesamanya sejak usia dini. Dengan demikian, dalam hidup 

bermasyarakat nant i mereka sudah dibekali dengan potensi-

potensi kemasyarakatan yang diberikan oleh pondok.  

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang 

dibina oleh tenaga pengajar yang professional, sabar dan telaten 

dan harus diikut i aktif oleh para peserta didik. Tidak jarang, 

pihak madrasah melksanakan kemah dan mengundang/bekerja 

sama dengan sekolah lain. Demikian pula dalam hal kegiatan 

lainnya. Seperti UKS dan lomba pidato.  

Keseriusan Madrasah Ibt idaiyyah Nurul Hakim dalam 

kegiatan ekstra kurikuler sekolah, membawa Madrasah ini 

sebagai juara I kegiatan UKS pada tingkat kabupaten Lombok 

Barat dan juara II pada tingkat Provinsi.  

Saat ini, Madarasah Ibtidaiyyah Nurul Hakim mengelola 

118 siswa yang terbagi dalam enam kelas. 118 siswa tersebut 

dibina dan dibimbing oleh 13 orang guru. Peserta didik di tingkat 

Ibtidaiyyah ini berasal dari beberapa dusun yang ada di sekitar 

Kediri. Proses belajar di t ingkat Ibtidaiyyah masih dicampur 

antara pelajar putra dan putri.  
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c. Madrasah Tsanawiyah 

Madrasah tsanawiyyah Nurul Hakim didirikan pada tahun 

1972. Dan  sejak 19 Jnuari 1997 madrasah ini telah mendapat 

status disamakan. Kurikulum yang dikembangkan adalah 

kurikulum yang berlaku umum secara nasional. Kurikulum local 

yang memuat materi keagamaan secara lebih mendalam dengan 

mengkaji langsung pada al-kutub al-mu’tabar (buku standar) 

madzhab Syafi’i adalah nilai plus yang didapatkan di madrasah 

ini. Selain itu, pengembangan bahasa Arab dan Inggris adalah 

keunggulan lain yang ditonjolkan dalam proses pembelajaran.  

Pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris di 

madrasah tsanawiyyah Nurul Hakim mengikuti pola pengajaran 

yang ada di pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. 

Model pengambangan bahasa di pondok Gontor tersebut juga 

dipadukan dengan model pengajaran bahasa yang ada di LIPIA 

Jakarta.44 

Dalam kesehariannya, para santri dituntut  untuk 

menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai alat 

komunikasi. Pembiasaan diri dengan menggunakan bahasa asing 

                                                
44 Pengembangan bahasa Arab dan Inggris di pesantren Nurul Hakim dimulai sejak 

tahun 1977. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pihak pesantren  melakukan kerja 
sama dengan pesantren di pulau Jawa. Beberapa santri Nurul Hakim diutus untuk 

belajar di Gontor. Setelah beberapa tahun, mereka kembali  dan membagi 

pengalaman tentang pengajaran dan pengembangan kemampuan berbahasa asing. 

Selain pengiriman santri ke pondok Gontor, pesantren Nurul Hakim juga mengutus 

beberapa orang santrinya ke LIPIA untuk memperdalam metode pengajaran bahasa 

Arab dan keislaman. Kombinasi dua sistem inilah yang kemudian menjadi acuan 

bagi pihak pesantren Nurul Hakim dalam pengembangan bahasa. 
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dalam berkomunikasi akan mempermudah dan mempercepat 

proses pembelajaran dan penguasaan bahasa. Hal inilah 

kemudian yang menjadi ‘senjata’ jebolan pesasntren untuk 

mengambil peran dalam masyarakat.  

Proses pembelajaran di madrasah tsawaniyyah Nurul 

Hakim dilakukan terpisah antara laki-perempuan. Hal ini adalah 

untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. 

Selain itu, juga membiasakan para santri untuk hidup secara 

islam. 

Saat ini, madrasah tsanawiyyah Nurul Hakim mengasuh 

555 orang santri putra dan 527 orang santri putri. Pada santri ini 

di bawah bimbingan 67 orang guru. Hubungan guru-murid di 

Nurul Hakim, dalam batas-batas tertentu, adalah hubungan yang 

cukup komunikat if. Karena guru hidup di antara dan di tengah 

para santri. Aktifitas santri di bawah pengawasan langsung para 

guru. Kesulitan, tantangan dan keluhan dalam belajar dapat 

dikomunikasikan langsung dengan guru di po ndok. 

 

d. Madrasah Aliyah  

Madarasah Aliyah Nurul Hakim didirikan pada tahun 

1977. Sebagaimana di madrasah tsanawiyyah, proses belajar -

mengajar di tingkat Aliyah dipisahkan antara laki-perempuan. 

Madrasah Aliyah Nurul Hakim telah mendapat status Disamakan.  
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Out put pendidikan pesantren Nurul Hakim t idak hanya 

mencetak siswa yang hanya berorientasi pada pendidikan agama. 

Tidak sedikit alumni pesantrren ini yag melanjutkan studi di 

perguruan tingga umum dalam bidang hukum, ekonomi polit ik 

dan lain-lain. Setidaknya ada ribuan alumni Nurul Hakim yang 

melanjutkan studinya di luar jalur pendiikan agama. Banyak 

alumni Nurul Hakim yang tembus UMPTN di berbagai perguruan 

tinggi negeri seperti Universitas Mataram, Universitas 

Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas  Diponegoro dan 

Universitas Negeri Malang. Hal ini semakin meyakinkan bahwa 

Nurul Hakim t idak hanya mencetak kemampuan moral dan agama 

saja, namun juga kemampuan otak para siswanya.  

Hasil pendidikan yang demikian itu adalah didapat 

melalui proses pembelajaran yang ekstra ketat, baik dalam 

sekolah formal maupun non-formal, di dalam dan di luar kelas. 

Kedisiplinan individual yang terbentuk dari berbagai aturan yang 

ada di pondok adalah kunci keberhasilan dalam meraih prestasi 

terbaik.  

Saat ini Madrasah Aliyah Nurul Hakim mengasuh 482 

santri putra dan 430 santri putri. Mereka ini diasuh oleh 52 orang 

guru. Sama halnya dengan madrasah tsanawiyyah, komunikasi 

guru-murid di tingkat aliyah trebingkai dalam komunikasi yang 

baik. Letak asrama guru dan murid yang terletak dalam satu atap 
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adalah factor utama yang membentuk komunikasi yang baik 

tersebut. 

 

e. Kulliyatul Mu’allimin-mu’allimat al-Islamiyyah (KMMI) 

Lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan 

setingkat tsanawiyyah dan Aliyah yang merupakan lembaga 

pendidikan khusus di Nurul Hakim. Seleksi masuk ke lembaga 

pendidikan ini cukup ketat. Setiap calon santri harus memiliki 

NEM di tingkat SD minimal 32. Selain itu, calon santri dan 

walinya diminta kesanggupan untuk tetap berada dalam 

pendidikan tersebut minimal 6 t ahun.  

KMMI adalah terobosan yang dilakukan untuk mencapai 

kesempurnaan pendidikan. Setiap santri dalam kelas khusus ini 

dituntut untuk mampu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan 

ilmu agama Islam. Kurikulum pendidikan yang diterapkan dalam 

kelas khusus ini adalah kurikulum gabungan antara kurikulum 

yang berlaku dalam sekolah umum di bawah naungan DIKNAS, 

DEPAG, kurikulum pondok dan kurikulum yang diterapkan di 

Pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo.  

Sistem belajar para santri di kelas khusus ini 

menggunakan sistem full day school. Mata ajar MIPA, 

matematika, bahasa Arab-Inggris adalah materi utama yang 

disampaikan dalam kelas khusus ini. Selain itu, para santri juga 
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dijejali dengan pengetahuan ekstra kurikuler sebagaimana santri 

yang lainnya. 

Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh para santri di 

kelas ini adalah mereka dituntut untuk mampu menggunakan 

bahasa inggris dan bahasa Arab dalam hampir semua aktifitas 

mereka. Oleh sebab itu, para santri ini ditempatkan di asrama 

yang khusus untuk mereka. Selain itu, mereka juga di bawah 

bimbingan langsung para ustadz lulusan pondok Gontor dan 

LIPIA. 

Dalam praktiknya, memang suasana praktik bahasa Arab 

dan Inggris di lingkungan ini sangat dominan. Hampir semua 

santri menggunakan kedua bahasa tersebuit dalam percakapan 

sehari-hari mereka. 

 

 

f. Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi yang dikembangkan di Nurul Hakim 

adalah jurusan-jurusan yang berkaitan dengan masalah-masalah 

pendidikan. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari perguruan tinggi 

yang didirikan oleh Nurul Hakim: Sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAI) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(STKIP). Di STAI, jurusan yang dikembangkan adalah 

pendidikan bahasa Arab (PBA), Pendidikan Agama Islam (PAI) 
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dan D-2 PGMI. Demikian pula halnya di STKIP, jurusan yang 

dikembangakan adalah pendidikan ekonomi dan IPS, pendidikan 

bahasa Inggris dan pendidikan matematika.  

Pada tahapan selanjutnya, kedua sekolah tinggi yang ada 

di Nurul Hakim tersebut disatukan dalam satu wadah yang diber i 

nama Universitas Tuan Guru Abdul Karim (UNTAK) yang 

diresmikan pada tahun 2000 oleh H. Harun ar -Rasyid, gubernur 

NTB saat itu. Penyatuan dua sekolah tinggi tersebut dengan 

penambahan fakultas pertanian. Pemunculan fakultas pertanian 

di perguruan tinggi Nurul Hakim ini mengingat kondisi geografis 

masyarakat Sasak yang agraris. Oleh sebab itu, perlu 

dipersiapkan sumber daya manusia yang sanggup untuk mengatur 

dan mengelola potensi pertanahan yang ada di Lombok. Selain 

itu, asset tanah pondok yang ratusan  hektar perlu dikelola 

dengan baik untuk mencapai hasil maksimal dalam proses 

pendidikan. 45 

Saat ini, jumlah mahasiswa di perguruan tinggi Nurul 

Hakim sebanyak 300 orang yang terpencar dalam berbagai 

jurusan. Tenaga pengajar di UNTAk meng import dari tenaga ahli 

yang ada di berbagai perguruan tinggi negeri di Mataram dan 

tenaga professional yang disediakan oleh pihak pesantren.  

                                                
45 Walau demikian, fakultas pertanian di UNTAK sepi mahasiswa. Fakultas ini 

jarang diminati oeleh masyarakat. Oleh sebab itu, fakultas pertanian UNTAK 

sampai saat ini belum menjawab tujuan idealnya. Hasil wawancara dengan TGH. 

Safwan Hakim, rector UNTAk. 
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C. Kekerasan Terhadap Anak dalam Proses Pendidikan di Nurul Hakim 

 

Kekerasan terhadap anak (dalam keluarga) dalam tradisi Islam, 

setidaknya muncul dan dapat dipahami dari sebuah had ist nabi yang 

artinya, “ajarilah anak-anakmu shalat ketika berumur tujuh tahun. Jika 

telah mencapai usia 10 tahun dan ia enggan melaksanakan shalat, maka 

pukullah ia”. Selain itu, doktrin tentang kepatuhan kepada orang tua 

yang ditempatkan setelah ketaatan kepada Allah sebagaimana yang 

disinyalir dalam surat Lukman, secara mutlak juga adalah sumber lain 

bagi munculnya kekerasan terhadap anak. Dunia pendidikan Islam juga 

telah memiliki kitab “wasiat” tersendiri yang berisi doktrin tentang 

kepatuhan atau etika terhadap guru seperti yang termaktub dalam kitab 

ta’lîm wa al-muta’allim. Kitab ini adalah salah satu sumber munculnya 

kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan, yang belakangan ini 

sudah banyak dikrit isi oleh para pakar pendidikan modern.  

 Di kalangan ulama’, doktrin-doktrin tersebut adalah sebuah 

ajaran bagi umat Islam untuk mendidik anak-anak mereka dalam 

mengenal Tuhan. Walau demikian, yang mesti ditangkap adalah bahwa 

ada proses yang membolehkan terjadinya pemukulan terhadap anak 

(didik) tersebut. Proses tersebut adalah informasi pengetahuan, 

pelaksanaan informasi, peringatan dan pemukulan. 46 Paling tidak, ada 

tiga tahap yang harus ditempuh lebih dahulu sebelum sampai pada tahap 

pemukulan.  

                                                
46 Wawancara dengan TGH. Muharrar , pengasuh pondok putri.  
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Berangkat dari perintah shalat, metode pendidikan sepert i di 

atas, kemudian dikiaskan dalam berbagai lini pendidikan. Khususnya 

dalam hal-hal yang berkaitan dengan perilaku (applied attitude).  

Setidaknya itulah yang tampak dari proses pendidikan yang ada dalam 

pondok pesantren Nurul Hakim.  

Ket ika seorang calon santri mendaftarkan diri untuk menjadi 

warga belajar di Pondok Pesantren Nurul Hakim, kepada mereka telah 

diperlihatkan tata tertib dan peraturan yang telah dilengkapi dengan 

sanksi yang berlaku dalam keberlangsungan kehidupan pondok. Jika 

mereka dan orang tua/walinya tidak sepakat dengan but ir -butir dalam 

peraturan tersebut, maka sebaiknya mengundurkan diri sejak awal.  

Butir-butir peraturan yang ditawarkan dan menjadi semacam 

kontrak belajar tersebut ditujukan untuk membina dan melahirkan 

santri-santri yang berkualitas. Namun dalam perjalanannya, kesepakatan 

tersebut menuai protes dari beberapa orang tua/wali santri yang kurang 

setuju dengan hal tersebut, karena dianggap sudah tidak terlalu tepat 

lagi dengan perkembangan keadaan.  

Secara dejure, memang telah ada instruksi dari pimpinan pondok 

Nurul Hakim untuk tidak melakukan tindak kekerasan bagi para santri 

(khususnya pemukulan).47 Namun secara defacto, kekerasan dalam 

bentuk pemukulan terhadap santri di Nurul Hakim masih saja terjadi 

dan tetap berlanjut hingga kini. Keadaan ini masih tetap dipertahankan 

                                                
47 Instruksi pimpinan pondok tersebut muncul dari keluhan dan pengaduan para wali 

murid/santr i dari pulau Sumbawa yang tidak setuju dengan tindakan pemukulan di 

pondok. Banyak anak yang tidak betah untuk tinggal di pondok karena hal tersebut.  
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karena adanya anggapan sebagian besar ustadz bahwa salah satu metode 

yang paling tepat untuk menanamkan suatu kedisiplinan adalah melalui 

pemukulan, misalnya. Sebab santri tidak akan “takut” hanya dengan lips 

service saja. Hal inilah yang membuat tindak kekerasan yang dimaksud 

masih tetap dipertahankan walau tidak sekeras dulu lagi. 48  

 

Bentuk-bentuk dan Pelaku Tindak Kekerasan di Nurul Hakim 

Tindakan yang menyertai penanaman kedisiplinan dan 

dikategorikan sebagai t indak kekerasan dalam proses pembelajaran di 

Pondok Pesantren Nurul Hakim dapat disaksikan dalam  proses 

pembelajaran formal maupun non formal. Menurut salah seorang 

santri49, tindak kekerasan dalam proses pembelajaran formal ket ika 

berada di lingkungan madrasah terbatas, yang lebih banyak terjadi 

adalah pada proses pembelajaran non-formal ket ika berada di 

lingkungan pondok atau asrama.  

Ket ika terjadi proses pembelajaran formal di madrasah, bentuk -

bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan oleh santri dan yang 

seringkali mendapat hukuman adalah:  

1. Santri terlambat masuk ruangan belajar  

2. Santri tidak mengenakan seragam yang telah ditentukan  

3. Santri tidak memperhatikan penjelasan ustadz  

                                                
48 Wawancara dengan TGH Muharrar tanggal 18 November 2004  
49 Santri yang bernama Amal (Tsanawiah) yang diwawancarai Bulan November 2004 

banyak memberikan informasi seputar bentuk pelanggaran, sanks i dan yang 

memberikan hukuman. Selain Amal, Eka, Edi, Abu Bakar dan Ardian juga 

menceritakan hal yang sama dalam waktu yang berbeda  
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4. Santri mengganggu teman atau membuat gaduh dan  

5. Santri bolos sekolah.  

Untuk bentuk-bentuk pelanggaran seperti yang disebut di atas, 

maka yang menjadi “hakim” nya adalah ustadz, dengan bentuk hukuman 

yang beragam mulai dari bentakan, cubitan sampai pukulan dan bahkan 

digunduli rambutnya bagi yang laki-laki.  

Dalam proses pembelajaran non formal, yang banyak memegang 

peranan dalam membantu para pengasuh dan ustadz dalam memantau 

kegiatan para santri sehari-hari adalah Organisasi Santri. Karena 

lembaga inilah yang bertanggungjawab bagi keberlangsungan rutinitas 

santri di pondok  Nurul Hakim. Untuk itulah maka Organisasi ini 

memiliki beberapa departemen yang diterjunkan langsung pada setiap 

ruangan. Departemen yang paling aktif adalah Departemen Pendidikan, 

Departemen Bahasa dan Departemen Keamanan, karena ketiga 

departemen inilah yang banyak berhubungan dengan kegiatan sehari-

hari santri. Ini bukan berarti departemen lain tidak memiliki kegiatan.  

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan santri 

dalam proses pembelajaran non formal dan seringkali mendapat 

hukuman biasanya banyak berkaitan dengan tugas ketiga departemen 

(pendidikan, departemen bahasa dan departemen keamanan) tersebut, 

diantaranya adalah :  

1. Santri tidak menggunakan kopiah dalam shalat  

2. Santri bermain/bercanda di masjid  
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3. Santri tidak shalat berjamaa’ah  

4. Santri terlambat pergi shalat berjama’ah  

5. Santri tidak menggunakan Bahasa Arab/Inggris untuk komunikasi.  

6. Santri mencuri barang/uang milik teman 

7. Santri berkelahi dengan temannya  

8. Santri keluar pondok tanpa izin  

9. Santri membuat gaduh ketika jam belajar  

10. Santri merokok 

11. Santri memiliki kecenderungan seksual pada sesama jenis  

12. Santri berpacaran 

13. Dan lain-lain.  

 

Untuk bentuk-bentuk pelanggaran seperti yang disebut di atas, 

maka yang menjadi “hakim”nya adalah santri-santri senior  dari 

berbagai departemen yang ditempatkan dalam set iap ruangan, dan kalau 

tidak bisa ditanggulangi oleh para senior ini maka diserahkan kepada 

ustadz atau pengasuh. Adapun  hukuman atau sangsi yang diberikan 

sangat beragam sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang 

dilakukan.  

Untuk pelanggaran nomor satu sampai empat adalah tugas 

departemen pendidikan untuk mengurusnya; pelanggaran nomor lima 

adalah tugas departemen bahasa; pelanggatan nomor enam sampai dua 

belas adalah tugas departemen keamanan. Bentuk hukuman yang 
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diberikan untuk pelanggaran nomor satu sampai nomor sebelas masih 

berkisar pada cubitan dan pukulan. Sedangkan  siswa yang ketahuan 

berpacaran bisa-bisa dipecat setelah sebelumnya diberikan peringatan 

dan hukuman seperti cubitan dan pukulan.  

Untuk memudahkan pembacaan, tabel berikut menjelaskan peta 

tentang tindak kekerasan sebagaimana dimaksud di atas.  

Bentuk dan pelaku tindak kekerasan dalam proses  

pendidikan di pondok pesantren Nurul Hakim 

 

Sebab tindak 

kekerasan/kesalahan 

santri 

Bentuk tindak 

kekerasan 

Pelaku tindak 

kekerasan 

Volume 

terjadinya 

tindak 

kekerasan 

Terlambat ke masjid 
-dibentak 

-dipukul 
Pengurus/senior 

Hampir setiap 

hari 

Tidak mengenakan 

kopiah saat shalat/tidak 

menggunakan seragam 

-dibentak 

-dipukul 
Pengurus/senior 

Hampir setiap 

hari 

Pelanggaran bahasa 
-dibentak 

-dipukul 
Pengurus/senior 

Hampir setiap 

hari 

Terlambat ke sekolah 

-dibentak 

-dijemur 

-dicubit 

Pengurus/senior 

ustadz 

Hampir setiap 

hari 

Bolos sekolah 
-dibentak 

-dipukul 

Pengurus/senior 

Ustadz 
Tak tentu 

Keluar tanpa idzin -dipukul Pengurus/senior Tak tentu 

Mencuri  
-dibentak 

-dipukul 
Pengurus/senior Tidak tentu 

Merokok  
-dibentak 

-dipukul 
Pengurus/senior Tidak tentu 

Berkelahi  
-dibentak 

-dipukul 
Pengurus/senior Tidak tentu 

Kelainan seksual/homo 
-dibentak 

-dipukul 
Pengurus/senior Tidak tentu 

Berpacaran  

-dipukul 

-dibentak 

-dipecat 

Pengurus/senior 

Ustadz  
Tidak tentu 
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Mencermati fakta dan data yang diperoleh di lapangan seperti 

paparan di atas, maka diperoleh kenyataan bahwa proses pembelajaran 

dan pendidikan yang berlangsung di Pondok Pesantren apabila ditinj au 

dari perspektif HAM, masih menggunakan  tindak kekerasan dalam 

menanamkan nilai-nilai terhadap anak,50 yang walau dengan alasan 

apapun penerapannya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan 

perundang-undangan yang dicanangkan oleh pemerintah sekaligus 

pelanggaran terhadap hak anak.  

Selain itu, rupanya kesempatan ini banyak digunakan oleh para 

santri senior untuk untuk unjuk gigi dan membalas perlakuan yang 

pernah mereka dapatkan dari seniornya dahulu. 51 Jika ini yang terjadi,  

maka apa yang ingin ditanamkan kepada santri melalui proses hukuman 

bisa berhasil karena adanya rasa takut dan bisa juga tidak berhasil,  

karena keseluruhan proses hukuman tersebut bisa dimaknai sebagai 

penyiksaan.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat 

tentang sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Bagi 

sebagian orang tua/wali santri dan juga beberapa orang santri sanksi 

yang diterapkan dalam kehidupan pondok tetap saja merupakan 

                                                
50 Menurut salah seorang ustadz bahwa pukulan, cubitan, bentakan dan sebagainya yang 

diberlakukan dalam proses pendoidikan di pondok jangan semata-mata dipahami sebagai tindak 
kekerasan terhadap santri. Tetapi hendaklah dilihat  apa tujuan yang ada dibalik itu semua, yaitu 

ingin menciptakan santri yang berkualitas dan bertanggungjawab baik terhadap diri, lingkungan 

dan juga tuhannya 
51 Seperti penuturan Taqwa (santri Senior) bahwa apa yang diberlakukan terhadap yunior mereka 

adalah apa yang juga berlaku pada mereka pada awal-awal dulu dan itu bukan tindak kekerasan 

atau kekejaman. Sebab para senior hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban agar 

suasana kehidupan di pondok berjalan aman, lancar, dan teraur serta berdisiplin.  
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hukuman yang mengarah kepada tindak kekerasan terhadap anak. 

Sedangkan bagi pihak pondok pesantren terutama santri senior dan 

beberapa orang ustadz, penerapan sanksi bagi pelanggaran yang 

dilakukan oleh santri merupakan hukuman yang bersifat mendidik atau 

lebih dipahami sebagai sebuah metode pembelajaran dan bukan tindak 

kekerasan terhadap anak. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan 

oleh Dimyati dan Mudjiono bahwa yang termasuk kategori tindakan 

mendidik adalah hadiah, pujian, teguran, hukuman dan nasihat. 52 

Dengan demikian hukuman sebagai sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh santri  dapat dibenarkan dari satu sisi dan bisa juga 

disalahkan. Karena, seperti pendapat Purwanto, bahwa pujian lebih 

efektif daripada hukuman. Karena hukuman hanya bersifat  

menghentikan perbuatan, sedangkan pujian bersifat menghargai apa 

yang telah dilakukan.53 

 

Dampak Tindak Kekerasan terhadap Santri di Nurul Hakim  

Dampak yang dikhawatirkan dari proses pembelajaran yang 

menggunakan tindak kekerasan (hukuman dalam berbagai bentuknya) 

sebagai salah satu metode dapat dilihat dari segi jangka pendek dan 

jangka panjang. Secara jangka pendek, dampak yang dapat terjadi 

                                                
52 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 95 
53 Ngalim Purwanto, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 

hal. 181 
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adalah kerugian yang bersifat fisik 54 dan psikis55. Sedangkan secara 

jangka panjang, akan berakibat lahirnya pelaku-pelaku baru tindak 

kekerasan. Dan diperkirakan para ustadz yang juga jebolan pesantren, 

belajar tindak kekerasan dari pengalaman masa lalu mereka. Maksudnya 

mereka bisa berhasil menjadi “orang baik” seperti sekarang ini karena 

metode pendidikan yang diterapkan oleh ustadznya dulu. Lalu kenapa 

sekarang tidak diterapkan saja dalam mendidik para santri ?  

Dampak lain dari tindak kekerasan atau hukuman kepada para 

peserta didik adalah tertanamnya jiwa yang keras dan ingin 

menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan kekerasan. Karena 

bagaimanapun, pengalaman anak dalam dunia pendid ikan akan 

mewarnai perilaku anak dalam menyelesaikan masalahnya.  

Demikianlah kalau tindakan kekerasan tetap dipertahankan dalam 

proses pembelajaran, maka kondisi ini akan menjadi lingkaran setan 

yang tiada berujung. Ironis sekali dengan maksud dan tujuan 

pendidikan pada khususnya dan tujuan Islam pada umumnya. Yaitu 

lahirnya manusia-manusia taqwa yang memiliki karakter tinggi serta 

memiliki unsure moral dan etika, estetika, serta rasa tanggungjawab 

                                                
54 Seperti yang dituturkan oleh santr i Hasan (Santri kelas I Aliyah) yng 

diwawancarai tanggal 18 November 2004 bahwa dia pernah sakit atau tidak enak 

badan selama dua hari karena dihukum pukul oleh seniornya, yang d isebabkan oleh 
kelalaiannya dalam menggunakan bahasa Arab/Inggris ketika berkomunikasi dengan 

temannya.  
55 Lain lagi kisah yang dialami Agus (Santri kelas II Tsanawiyah) yang 

diwawancarai secara terpisah dengan temannya yang lain pada tanggal 18 November  

2004 bahwa betapa malu dn sakit hatinya dia ketika dipukul oleh ustadznya pada 

saat pelajaran berlangsung gara -gara dia ngobrol dengan temannya untuk meminjam 

buku. 
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sebagai manusia, sehingga dapat hidup bersama dan tolong -menolong 

dengan sesama manusia lainnya. 56 

Kalau dikaji lebih mendalam, pemilihan metode atau strategi 

dalam proses pembelajaran terutama penanaman nilai -nilai seringkali 

dihadapkan pada kondisi yang serba dilemat is. Ada kalangan yang 

berpendapat bahwa tindak kekerasan diperlukan - - dan memang ini 

seringkali berhasil walau peserta didik berada di bawah tekanan 

perasaan. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak diperlukan tindak 

kekerasan dalam proses pembelajaran - - ini kadang berhasil dan kadang 

juga tidak berhasil. Memang sukar dibedakan tindak kekerasan sebagai 

sebuah metode pembelajaran dan tindak kekerasan sebagai sebuah 

hukuman.  

Nampaknya apa yang dikategorikan sebagai hukuman terhadap 

pelanggaran peraturan dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di 

pondok pesantren Nurul Hakim dapat dilihat sebagai tindak kekerasan 

terhadap santri sekaligus juga bukan sebagai tindak kekerasan. 

Dikategorikan tindakan kekerasan apabila menggunakan perspektif 

HAM, namun jika dilihat dari perspektif pendidikan, maka hukuman 

yang diberikan masih termasuk kategori wajar, sebab dalam dunia 

pendidikan reward dan punishment adalah hal yang diperbolehkan 

untuk merespon tindakan positif atau negatif peserta didik.  

                                                
56 Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam,  (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 211 
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Menyikapi t indak kekerasan berupa pemukulan yang masih 

dilakukan oleh beberapa ustadz dan juga santri senior sebenarnya pihak 

pimpinan tidak tinggal diam. Kepada para ustadz dan juga para santri 

senior telah diberi peringatan untuk tidak melakukan tindak kekerasan 

kepada santri, bahkan sudah pernah terjadi pengusiran terhad ap dua 

santri senior yang telah melakukan pemukulan yang melampaui batas. 

Dan kalaupun sekarang masih terjadi juga itu sebenarnya bukan sikap 

resmi pondok pesantren Nurul Hakim, tetapi lebih bersifat pribadi dan 

merupakan kekhilafan manusia. 57 

 Menghadapi dilema dalam pemilihan metode bagi proses 

pembelajaran, perlu kiranya seorang pendidik untuk lebih mengenal 

karakterist ik  para peserta didiknya secara lebih mendalam, supaya 

dapat bertindak tepat dengan metode yang tepat dan orang yang tepat. 58 

Di sinilah nilai pent ingnya untuk mempelajari Psikologi yang berkaitan 

dengan  perkembangan peserta didik dan juga Psikologi Belajar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Seperti dituturkan oleh ustadz Khairil Anwar yang diwawancari Agustus 2004 
58 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka alHusna, 1992), hal. 313-18 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Secara Kelembagaan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim 

telah mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh ada tindak kekerasan 

lagi dalam proses pembelajaran santri. Meskipun demikian masih 

terjadi tindak kekerasan dalam aktifitas keseharian pondok. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan masih adanya santri yang mendapatkan sanksi 

berupa bentakan, cubitan, pukulan, penggundulan rambut, bahkan 

dikeluarkan dari pondok sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. 

Segala bentuk tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh ustadz 

tetapi kebanyakan dilakoni oleh santri senior dengan alasan penanaman 

kedisiplinan dan terbentuknya santri yang berkualitas. Selain itu macam 

hukuman yang diberikan tersebut merupakan tindakan mendidik. Namun 

apapun alasannya, berbagai bentuk kekerasan tersebut tetap saja 

membawa nestapa fisik maupun psikis bagi para santri yang 

mengalaminya.  

 

B. REKOMENDASI 

Untuk menghilangkan tindak kekerasan dalam proses pendidikan di 

pondok pesantren, perlu sebuah penyadaran paradigma pikir dan aksi 

para ustadz dan seluruh santri yang ada di pesantren tentang dampak 

jangka pendek dan panjang yang mungkin akan ditimbulkan dari tindak 
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kekerasan. Karena bagaimanapun pengalaman kekinian akan tertanam 

dan berpengaruh bagi seseorang dalam kehidupan masa datang.  

Untuk itu, diperlukan kontrol berjenjang yang cukup ketat dari 

seluruh elemen Pondok Pesant ren dalam proses pembelajaran santri 

terutama oleh pimpinan dan pengasuh pondok. Kontrol ini dilakukan 

untuk menghindari terjadinya t indak kekerasan pada lapisan ustadz dan 

santri senior yang set iap hari berhadapan langsung dengan kondisi riil 

di lapangan.  
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