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ABSTRAK 

Kehidupan yang ada dalam pondok pesantren tidak lepas dari adanya 

permasalahan yang berkaitan dengan santrinya. Salah satu masalah yang ada di 

pondok pesantren yaitu adanya perilaku gasab. Perilaku gasab ini merupakan 

sebuah pelanggaran terhadap norma sosial dan aturan yang ada di pondok 

pesantren. Hal tersebut tentunya tidak seharusnya terjadi di pondok pesantren 

yang merupakan tempat untuk menuntut ilmu agama yang tentunya 

mengajarkan kebaikan. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui 

bentuk-bentuk perilaku gasab yang ada di Pondok Pesantren Kotagede 

Hidayatul Mubtadi-ien, 2) untuk mengetahui respon pengasuh terhadap perilaku 

gasab di Pondok Pesantren kotagede Hidayatul Mubtadi-ien. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersumber dari 

santri yang menjadi korban gasab sejumlah 10 orang, santri yang melakukan 

gasab sejumlah 10 orang, pengurus sejumlah 2 orang, santri yang termasuk 

dalam angkatan pertama sejumlah 2 orang serta pengasuh. Pengumpulan data 

dalam penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Metode yang digunakan adalah analisis patologi sosial yaitu 

bentuk deviasi sosial: deviasi individual, deviasi situasional dan deviasi 

sistematik. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perilaku 

gasab yang terjadi di Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien 

termasuk dalam 2 bentuk deviasi yaitu deviasi individual berupa minimnya 

kesadaran untuk tidak melakukan gasab, keinginan balas dendam, kondisi 

sosio-kultural. Bentuk deviasi situasional berupa kebutuhan yang mendesak, 

adanya kesempatan melakukan gasab, tidak adanya kontrol. Kedua, respon 

pengasuh terhadap perilaku gasab yaitu melarang adanya perilaku gasab 

melalui himbauan secara lisan dan himbuan dengan tulis yang kemudian 

ditempelkan di rak sepatu, tempat helm dan tempat sabun, pesantren menjadi 

tempat untuk menghilangkan perilaku buruk yang dimiliki oleh para santri 

melalui pengajaran kitab akhlak, pengajaran hukum islam, pelestarian budaya 

pendidikan berkarakter.   

 

 

Kata Kunci: Perilaku Gasab, Pondok Pesantren, Patologi Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia menjadi negara yang penduduknya mayoritas beragama 

Islam. Penerimaan agama Islam di Indonesia menghasilkan beberapa 

produk, salah satunya adalah pesantren. Pesantren atau biasa disebut 

pondok pesantren menjadi sebuah institusi pendidikan Islam yang dinilai 

paling tua di Indonesia. Sebagai institusi pendidikan Islam yang dinilai 

paling tua, pesantren memiliki akar transmisi sejarah yang jelas dan dilacak 

pendirinya.
1
 Pondok pesantren menjadi institusi pendidikan Islam yang 

banyak terdapat di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Pondok pesantren 

yang ada di Indonesia berjumlah 25.938 yang 82,2% terdapat di Pulau 

Jawa.
2
  

Pondok pesantren dihuni oleh para santri yang mengkaji agama 

melalui kajian kitab kuning. Para santri melakukan segala aktivitasnya di 

lingkungan pondok pesantren mulai dari makan,tidur, mengkaji kitab dan 

kegiatan-kegiatan lainnya.  Pesantren bukan hanya menjadi sebuah lembaga 

pendidikan saja, tetapi sudah menjadi sebuah kelompok masyarakat yang 

                                                           
1
 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 7. 
2
 Kemenag, “Statistik Pesantren”, Pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id, Diakses pada 

tanggal 28 April 2019 pukul 10.25 WIB. 
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menarik untuk dicermati. Kehidupan di pondok pesantren tidak terlepas dari 

adanya masalah yang berkaitan dengan santri. Salah satu perilaku 

bermasalah yang terjadi di pondok pesantren adalah adanya perilaku Gasab. 

Gasab dikalangan umum dikenal sebagai sebuah perilaku 

mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tetapi bukan 

untuk dimiliki, hanya dipakai sesaat kemudian dikembalikan lagi. 

Sedangkan menurut istilah syara’ ialah memakai hak orang lain secara 

paksa
3
.  Menggasab berbeda dengan mencuri yang mengambil barang milik 

orang lain dengan tujuan untuk dimiliki oleh dirinya sendiri. Meskipun 

barang yang digasab akan dikembalikan, menggasab juga tidak bisa 

dikatakan dengan meminjam sebab gasab tidak meminta izin terlebih 

dahulu kepada pemilik barang. Statusnya yang berada diantara mencuri dan 

meminjam, menjadikan gasab menjadi perilaku yang memiliki istilah 

sendiri, karena menggasab bukan mencuri tetapi juga bukan meminjam. 

Perilaku gasab ini begitu sering terjadi di lingkungan pondok pesantren 

yang dilakukan oleh para santri. Barang yang digasab berupa barang yang 

dipakai sehari-hari seperti sandal. 

Perilaku gasab tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 

masyarakat karena ada pihak yang dirugikan. Meskipun barang yang 

diambil akan dikembalikan lagi, tetapi saat pemilik ingin menggunakannya 

barang tersebut tidak ada. Hal ini menjadi kerugian bagi pemilik barang. 

                                                           
3
 Syaikh Muhamad bin Qasim Al-Ghozi, Fathul Qorib, (Semarang: Usaha Keluarga, 

1983)  hlm. 37 
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Bermula dari barangnya yang digasab, pemilik barang akan melakukan 

tindakan gasab pada pemilik barang yang lain, karena itu gasab terus terjadi 

dilingkungan pondok pesantren. Menurut agama gasab tentunya menjadi 

perilaku yang tidak baik, karena menggunakan barang milik orang lain 

tanpa izin pemiliknya. Pondok pesantren yang menjadi sebuah institusi 

pendidikan Agama Islam justru di dalamnya terjadi sebuah tingkah laku 

yang melanggar agama yang dilakukan oleh orang yang menerima 

pemahaman mengenai ilmu agama.  

Salah satu pondok pesantren yang sering terjadi perilaku gasab 

adalah Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien. Pondok 

Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien berada di daerah Prenggan, 

Kotagede, Yogyakarta. Barang-barang pribadi milik santri seringkali 

dipakai oleh santri lain tanpa izin dari pemiliknya terlebih dahulu, bukan 

hanya sandal bahkan seperti sepatu, helm, barang-barang elektronik seperti 

setrika, cas handphone dan terkadang motor juga bisa dipakai tanpa orang 

lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Gasab yang terjadi di pondok 

pesantren ini juga cenderung tidak mendapat penanganan yang tegas dari 

pengurus pondok pesantren. Para pelaku gasab bisa dengan mudah 

melakukannya tanpa harus menghawatirkan jika nantinya mereka akan 

mendapat hukuman sebab di pondok pesantren ini masih belum ada aturan 

yang jelas mengenai gasab. 



 

17 
 

Proses sosial yang terjadi diantara santri karena lingkungan pondok 

pesantren yang membuat santri harus hidup bersama santri lain, 

menimbulkan adanya rasa kekeluargaan antar santri. Sebagai lembaga 

pendidikan yang mengajarkan tentang agama tetapi didalamnya justru 

terdapat perilaku yang bertentangan dengan agama islam dan nilai-nilai 

yang ada di masyarakat. Perilaku gasab ini juga tidak sesuai dengan tujuan 

didirikannya pondok pesantren yang tentunya untuk mendidik para santri 

melakukan perilaku yang baik bukan justru berperilaku buruk seperti 

menggasab. Maka perlu adanya penelitian di Pondok Pesantren Kotagede 

Hidayatul Mubtadi-ien untuk melihat mengapa terjadi sebuah patologi 

sosial yang kurang diperhatikan oleh pihak pondok pesantren karena tidak 

adanya peraturan yang jelas mengenai perilaku gasab. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan menjadi fokus 

penelitian: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku gasab di Pondok Pesantren 

Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien? 

2. Bagaimana respon pengasuh terhadap perilaku gasab di Pondok 

Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan 

penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku gasab di Pondok Pesantren 

Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien. 

2. Untuk mengetahui respon kyai/pengasuh mengenai perilaku gasab di 

Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien. 

Dengan melihat tujuan dari penelitian ini, maka diharapkan 

penelitian ini mempunyai manfaat penelitian: 

Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi untuk ilmu 

sosiologi agama terutama tentang masalah patologi sosial yang menjelaskan 

mengenai deviasi sosial dan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya dengan tema terkait. 

Manfaat Praktis: 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada 

pembaca tentang patologi sosial yang terjadi di lingkungan pondok 

pesantren dan hubungan antara patologi sosial dengan pondok pesantren 

dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di pondok 

pesantren. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Terkait dengan penelitian ini, sebenarnya sudah ada penelitian 

sebelumnya yang memiliki tema penelitian yang sama dengan penelitian ini. 

Bersumber dari penelitian sebelumnya, selain untuk menambah informasi 

juga dapat menunjukkan secara jelas perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya.  

Penelitian tentang perilaku gasab di lingkungan pesantren Nurul 

Ummah dengan menggunakan analisis sosiologis. Ahmad Arif Widianto 

dalam skripsinya menjelaskan bagaimana perilaku gasab di Pesantren Nurul 

Ummah bisa terjadi, yaitu dengan menggali sejarah tentang perilaku gasab 

yang terjadi di Pesantren Nurul Ummah. Widianto juga menjelaskan 

bagaimana perkembangan perilaku gasab tersebut serta faktor-faktor 

terjadinya perilaku gasab. Perilaku gasab yang terjadi di Pesantren Nurul 

Ummah bukan karena kurang ketatnya peraturan atau tidak ada kontrol dari 

pengurus, tetapi sikap santri yang tidak mengindahkan terhadap peraturan 

yang sudah ada. Hubungan kedekatan antar santri menjadikan perilaku 

gasab terus terjadi di Pesantren Nurul Ummah. Sedangkan dalam penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti akan dijelaskan bagaimana gasab menjadi 

sebuah deviasi sosial yang ada di pondok pesantren.
4
 

                                                           
4
 Ahmad Arif Widianto, “Perilaku Gasab di Lingkungan Pesantren (Analisis 

Sosiologis Terhadap Perilaku Gasab di Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta)”, 

Skripsi diajukan pada Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2011. 
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Skripsi yang disusun oleh Iwan Wahyudi yang berjudul “Budaya 

Gasab  di Pondok Pesantren Salafiyyah Al-Muhsin Condongcatur, Depok, 

Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)”. Menjelaskan bahwa budaya gasab 

yang terjadi di PPS Al-Muhsin Condongcatur disebabkan oleh 3 faktor yaitu 

faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sistem pendidikan akhlak. 

Pendidikan akhlak yang ada di PPS Al-Muhsin Condongcatur kurang 

maksimal dalam pembinaan akhlak sehingga perlu dilakukan pembenahan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan akhlak. Mengubah persepsi 

tentang persepsi tentang perilaku gasab dan memberi teladan untuk tidak 

melakukan perilaku gasab menjadi saran yang dijelaskan oleh Wahyudi 

dalam skripsinya. Skripsi tersebut membahas tentang perilaku gasab dari 

segi pendidikan akhlak sedangkan penelitian ini akan membahas perilaku 

gasab sebagai sebuah patologi sosial bahwa perilaku gasab merupakan 

bentuk dari deiviasi sosial.
5
 

Penelitian mengenai gasab di Pondok Pesantren Daarun Najaah. 

Ahmad Thohir menjelaskan tindakan gasab di PP Daarun Naajah terjadi 

disebabkan oleh 3 faktor yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan 

pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak yang ada di PP Daarun Naajah 

menurut Thohir berjalan kurang baik dan kurang maksimal dalam 

pelaksanaannya sehingga perlu adanya pembenahan. Solusi yang dapat 

digunakan untuk mengatasi adanya gasab di PP Daarun Najaah adalah 
                                                           

5
 Iwan Wahyudi, “Budaya Gasab  di Pondok Pesantren Salafiyyah Al-Muhsin 

Condongcatur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)”, Skripsi diajukan pada Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
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mengubah persepsi tentang gasab, memberikan teladan untuk tidak 

melakukan gasab, membuat peraturan tentang gasab. Serta meningkatkan 

pendidikan akhlak. Skripsi tersebut membahas tentang terjadinya perilaku 

gasab karena kurang maksimalnya pendidikan akhlak, sedangkan penelitian 

ini akan menjelaskan gasab sebagai sebuah deviasi sosial.
6
 

Penelitian mengenai patologi sosial perilaku menyimpang penghuni 

asrama mahasiswa Kalimantan Selatan Pangeran Hidayatullah Yogyakarta. 

Farid Aulia Rahman menjelaskan tentang kenakalan yang dilakukan oleh 

sebagian penghuni Asrama Mahasiswa Pangeran Hidayatullah  serta faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan. Rahman mengatakan 

bahwa bentuk kenakalan yang dilakukan berupa kenakalan melawan status, 

kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain serta kenakalan 

yang menimbulkan korban materi.  

Faktor-faktor terjadinya kenakalan, Rahman membaginya dalam 

faktor internal seperti pergaulan, kurangnya fasilitas, peraturan dan tata 

tertib yang kurang dukungan dari penghuni, dan faktor eksternal seperti 

kurangnya pembinaan dari orang tua, kondisi masyarakat asal, dan media 

massa. Rahman juga menjelaskan tentang dampak-dampak yang 

ditimbulkan dari kenakalan penghuni Asrama Mahasiswa Pangeran 

                                                           
6
 Ahmad Thohir Khaulani, “Gasab  di Pondok Pesantren Daarun Najaah (Tinjauan 

Pendidikan Akhlak)”, Skripsi diajukan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang, 2015. 
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Hidayatullah. Skripsi tersebut membahas mengenai kenakalan sedangkan 

penelitian ini akan membahas tentang gasab sebagai bentuk deviasi sosial.
7
 

Penelitian yang berjudul kenakalan pada anak berhadapan dengan 

hukum (analisis teori diferential dan teori kontrol sosial) di Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yang ditulis oleh 

Fani Syahrial Romdhoni. Penelitian oleh Fani menjelaskan mengenai 

kenakalan yang terjadi pada anak terutama yang berusia remaja. Bentuk 

patologi sosial yang ada pada penelitian ini berupa kenakalan remaja. Hal 

ini tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yang berkaitan dengan penyimpangan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh 

Fani menjelaskan mengenai faktor dan dampak dari kenakalan yang 

dilakukan oleh anak yang berusia remaja seperti dijauhi oleh lingkungan 

masyarakat dan dikeluarkan dari sekolah. Dalam penelitian Fani juga 

menjelaskan tentang penyebab dari kenakalan yang dilakukan oleh anak 

sehingga berurusan dengan hukum. Penelitian tersebut tentunya berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan membahas 

mengenai perilaku gasab yang merupakan perilaku menyimpang dan tidak 

berurusan dengan hukum.
8
 

                                                           
7
 Farid Aulia Rahman, “Patologi Sosial (Studi Tentang Perilaku Menyimpang 

Penghuni Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan Pangeran Hidayatullah Yogyakarta)”, Skripsi 

diajukan pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2008.  
8
 Fani Syahrial Romadhoni, “Kenakalan Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum 

(Analisis Teori Diferential dan Teori Kontrol Sosial) di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi 

Sosial Remaja Yogyakarta, Skripsi diajukan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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E. Kerangka Teori 

Dalam sebuah penelitian kerangka teori merupakan salah satu unsur 

penting dalam melakukan penelitian. Tujuan dari kerangka teori tersebut 

adalah untuk mendekati masalah dalam penelitian tersebut. Kerangka teori 

digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. 

1. Gasab 

Kata gasab berasal dari bahasa arab,  yaitu al-ghosbu yang artinya 

merampas sesuatu.
9
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gasab 

merupakan kata turunan dari menggasab yang artinya mempergunakan 

milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.
10

 Pemahaman 

umum yang dikenal gasab tidak bisa dimaknai sebagai meminjam karena ia 

mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Gasab juga bukan bermaksud 

untuk mencuri karena barang yang diambil tersebut tidak untuk dimiliki, 

tetapi untuk digunakan seperlunya dan  akan dikembalikan lagi ke tempat 

semula.  

Kajian ilmu fiqih memiliki beberapa pengertian tentang gasab yang 

dikemukakan oleh para ulama. Mazhab Maliki mendefinisikan gasab adalah 

mengambil harta milik orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, 

                                                           
9
 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus 

Wadzurriyah,1972), hlm. 296. 
10

 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia V, 2016.  
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tetapi bukan dalam arti merampok.
11

 Definisi ini dapat membedakan antara 

mengambil manfaat dan mengambil barang. Perbuatan sewenang-wenang 

menurut Mazhab Maliki ada empat bentuk:
12

 

1) Mengambil harta tanpa izin disebut sebagai gasab 

2) Mengambil manfaat suatu benda, tidak termasuk materinya 

dimaknai sebagai gasab. 

3) Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau 

menghilangkannya, seperti membunuh hewan yang bukan 

miliknya tidak termasuk gasab. 

4) Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau 

hilangnya milik orang lain tidak termasuk gasab. 

Mazhab Hanafi menambahkan “dengan terang-terang” dalam 

definisi gasab untuk membedakan dengan pencurian, karena pencurian 

dilakukan secara diam-diam. Akan tetapi, Mazhab Hanafi tidak 

mengkategorikan dalam perbuatan gasab jika mengambil manfaat barang.
13

 

Mazhab Syafi’i dan Hambali dalam mendifinisikan gasab lebih 

bersifat umum. Gasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara 

                                                           
11

 A. Rahman, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2001), hlm. 401. 
12

 A. Rahman, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam... hlm. 401. 
13

 A. Rahman, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam... hlm. 400. 
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sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak yang tidak hanya 

mengambil materinya saja tetapi juga mengambil manfaat.
14

 

Definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa gasab merupakan 

penguasaan terhadap harta milik orang lain secara sewenang-wenang atau 

secara paksa tanpa hak bukan dalam arti mencuri ataupun merampok untuk 

diambil materinya atau mengambil manfaat dari barang tersebut.  

2. Patologi Sosial 

Patologi berasal dari kata phatos yang berarti penyakit dan logos 

yang berarti ilmu. Sedangkan sosial adalah tempat untuk manusia 

berinteraksi dalam bentuk kelompok atau organisasi.
15

 Para ahli sosiolog 

menjelaskan patologi sosial sebagai sebuah tingkah laku yang bertentangan 

dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak 

milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun tetangga, disiplin, kebaikan 

dan hukum formal.
16

 

Pengertian mengenai patologi sosial tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tingkah laku atau tindakan seseorang yang yang tidak sesuai atau 

melanggar norma, nilai, aturan yang ada di masyarakat dapat dikatakan 

sebagai sebuah patologi sosial. Patoloi sosial memiliki berbagai bentuk 

seperti disorganisasi sosial, tingkah laku sosiopat dan deviasi sosial. Dalam 

skripsi ini peneliti akan menggunakan deviasi sosial untuk menganalisis 
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 A. Rahman, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam... hlm. 401. 
15

 Paisol Burlian, Patologi Sosial, (Jakarta;Bumi Aksara,2016), hlm. 13. 
16

 Kartini Kartono, Patologi Sosial 1, (Jakarta: Rajawali Press,1992), hlm. 1. 
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data yang diperoleh. Penggunaan deviasi sosial dirasa lebih tepat dengan 

penelitian ini dibandingkan menggunakan disorganisasi sosial dan tingkah 

laku sosiopat.  

Deviasi sosial atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku 

yang menyimpang dari karakteristik umum atau rata-rata yang ada di 

masyarakat.
17

 Deviasi sosial akan digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dalam penelitian yaitu berkaitan dengan perilaku gasab yang 

terjadi di Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien. Teori ini akan 

digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk perilaku gasab dalam Pondok 

Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien. Menurut Vembriarto deviasi 

berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga golongan:
18

 

a. Deviasi Individual 

Deviasi individual merupakan deviasi yang bersumber pada 

faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang seperti penyakit, 

pembawaan, kecelakaan yang dialami, atau pengaruh kondisi sosio 

kultural terhadap individu. 

b. Deviasi Situasional 

Deviasi situasional adalah deviasi yang merupakan fungsi 

daripada pengaruh kekuatan-kekuatan situasi di luar individu atau dalam 

situasi saat individu menjadi bagian yang integral. Situasi yang dialami 

oleh devian yang menjadikan deviasi ini terjadi. Deviasi ini akan terus 
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 Paisol Burlian, Patologi Sosial... hlm. 32.  
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 Vembriarto, Pathologi Sosial, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991) hlm. 56. 
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terjadi apabila situasinya terus berulang dan dapat menjadi deiasi yang 

bersifat kumulatif. 

c. Deviasi Sistematik 

Deviasi sistematik merupakan deviasi yang terorganisasi, yaitu 

sistem tingkah laku deviasi yang memiliki organisasi sosial yang khusus 

dan berbentuk status, peranan, dan moral yang berbeda dari berbagai 

kebudayaan yang lebih luas. Segala pola pikir dan perilaku yang 

menyimpangan dari norma umum, kemudian dirasionalkan atau 

dibenarkan oleh anggota kelompok dengan pola pikir yang 

menyimpang. 

Perilaku gasab yang dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren 

Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien merupakan perilaku gasab yang dilakukan 

secara individu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan bentuk 

deviasi individual dan deviasi situasional untuk menganalisis bagaimana bentuk 

perilaku gasab yang terjadi di Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-

ien dalam bab tiga. 

F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data, fakta dan informasi, peneliti menempuh 

beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di 

lapangan. Metode adalah cara kerja yang harus dilalui untuk melakukan 
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penelitian objek yang dikaji.
19

 Beberapa metode pengumpulan data tersebut 

berupa: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan 

(field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan studi kasus menggunakan metode penelitian kualitatif. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek yang menjadi asal dari 

diperolehnya data dalam penelitian ini. Subjek penelitian adalah orang 

atau apa saja yang bisa menunjang dan bisa dijadikan sebagai data 

penelitian.
20

 Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara 

yang diperoleh dari narasumber, buku, dan jurnal ilmiah. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer berasal dari observasi di Pondok Pesantren 

Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien dan hasil wawancara dengan santri 

yang menjadi korban gasab sejumlah 10 orang, santri yang 

melakukan gasab sejumlah 10 orang, pengurus sejumlah 2 orang, 

santri yang termasuk dalam angkatan pertama di Pondok Pesantren 

Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien 2 orang serta pengasuh Pondok 
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 Surakhmat Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, ( Bandung: Tarsito, 1982) 

hlm.192. 
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Proses, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara,1985), hlm. 40. 



 

29 
 

Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien sebagai narasumber 

utama dalam penelitian ini. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari referensi seperti buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan 

gasab dan patologi sosial. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan untuk 

dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian agar dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini: 

a. Teknik Observasi 

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca 

indra.
21

 Teknik observasi yang digunakan adalah observasi pasrtisipasi, 

artinya observasi dengan cara mengikuti kegiatan orang-orang yang 

diobservasi.
22

 Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung 

bagaimana perilaku gasab yang terjadi Pondok Pesantren Kotagede 

Hidayatul Mubtadi-Ien.  

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu... hlm. 128. 
22

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta, Psikologi UGM, 1984),hlm. 
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Observasi yang dilakukan seperti mengikuti kegiatan yang ada di 

dalam Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien, lokasi 

pondok pesantren, serta keadaan lingkungan di dalam pondok pesantren. 

Observasi ini akan dilakukan antara tanggal 20 November 2019 sampai 

20 Desember 2019, akan dilakukan dalam 5 kali observasi untuk 

melihat lokasi pondok pesantren, keadaan lingkungan serta kegiatan di 

dalam pondok pesantren. 

b. Teknik Wawancara 

Teknik Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk menggali informasi dari 

narasumber.
23

 Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin, artinya pewawancara sudah menyusun beberapa 

catatan pokok tentang hal-hal yang akan ditanyakan agar tidak 

menyimpang dari hal yang telah ditetapkan. Penyajiannya dapat 

dikembangkan dan divariasi sesuai dengan keadaan yang ada untuk 

memperoleh data yang lebih mendalam. 

Wawancara akan dilakukan kepada para santri yang pernah 

melakukan gasab, menjadi korban gasab, pengurus serta pengasuh 

Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien. Wawancara ini 

akan dilakukan pada tanggal 20 November sampai 20 Desember 2019. 
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Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung 

dari narasumber tentang persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini 

mengenai perilaku gasab yang ada di Pondok Pesantren Kotagede 

Hidayatul Mubtadi-ien serta bagaimana respon pengasuh mengenai 

perilaku gasab yang terjadi.  

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

melihat hal-hal yang tertulis.
24

 Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data yang sifatnya tertulis seperti data tentang Pondok Pesantren 

Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien berupa data santri dan pengurus. 

Pengumpulan dokumen dalam penelitian ini berupa foto-foto hasil 

observasi yang telah dilakukan dan juga tulisan yang berisi arsip-arsip 

pondok pesantren yang bisa digunakan. 

4. Teknik Pengelolaan Data 

Metode yang digunakan dalam analisi data penelitian ini adalah 

metode kualitatif secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif adalah 

untuk menyederhanakan data yang diperoleh sehingga mudah dipahami 

dengan cara menjelaskan menggunakan alasan-alasan mengapa hal tersebut 

bisa terjadi. 

Analisis data dalam penelitian menggunakan tahapan: 
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a. Pengumpulan Data 

Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan untuk 

mendapatkan data secara kualitatif dalam bentuk tindakan, tulisan serta 

foto. 

b. Deskripsi Data 

Peneliti akan menyajikan semua data yang diperoleh dari hasil 

wawancara yang kemudian akan direduksi. 

c. Reduksi Data 

Semua data yang diperoleh akan diseleksi dan difokuskan sesuai 

dengan tujuan penelitian untuk menegaskan hal-hal yang menjadi tujuan 

dari penelitian. 

d. Kategorisasi Data 

Proses kategorisasi data akan dilakukan dengan mengkategorikan 

data dalam hal tertentu untuk dilakukan analisis. 

G. Sistematika Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab untuk 

mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan secara 

sistmatis. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 
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Bab pertama akan membahas pendahuluan. Pendahuluan meliputi 

latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini 

akan menjelaskan alasan mengenai ketertarikan peneliti terhadap penelitian 

ini, serta pentingnya penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan alur dari 

penelitian ini mengenai metode yang digunakan serta bagaimana penelitian 

ini akan dilakukan. 

Bab kedua akan menjelaskan gambaran umum dari lokasi penelitian 

berupa profil Pondok Pesantren Kotagede Hidaytaul Mubtadi-ien seperti 

letak geografis, sejarah perkembangan, visi misi dan tujuan,  struktur 

organisasi, dan kegiatan sehari-hari santri. Bab ini juga akan menjelaskan 

mengenai patologi sosial. Melalui deskripsi gambaran umum ini diharapkan 

mampu menggambarkan mengenai lokasi dilakukannya penelitian dan 

alangkah baiknya jika peneliti membahas objek dari penelitian yang akan 

dilakukan. Bab kedua ini juga menjelaskan mengenai gasab secara umum 

megenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku gasab. 

Bab ketiga membahas mengenai perilaku gasab yang terjadi di 

lingkungan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien. Bab ini 

berisi penjelasan  fenomena gasab yang ada di Pondok Pesantren Kotagede 

Hidayatul Mubtadi-Ien, seperti awal mula terjadi perilaku gasab untuk 

melihat latar hitoris terjadinya gasab di Pondok Pesantren Kotagede 

Hidayatul Mubtadi-ien, akan dijelaskan juga mengenai perkembangan 
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perilaku gasab yang terjadi, pemaknaan para pelaku gasab terhadap perilaku 

gasab, serta perilaku gasab di Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul 

Mubtadi-ien dalam patologi sosial lebih tepatnya gasab sebagai sebuah 

bentuk deviasi sosial untuk menjelaskan faktor terjadinya perilaku gasab 

yang ada.  

Bab Keempat, akan membahas mengenai repon dari pengasuh 

Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-Ien mengenai gasab yang 

terjadi. Bab ini juga menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh 

pengurus dalam menindaklanjuti respon dari pengasuh terhadap perilaku 

gasab yang terjadi. 

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Peneliti akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran-

saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

tema terkait. Di luar bab ini juga akan dicantumkan hasil dari penelitian 

yang berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dirasa penting 

untuk dicantumkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bagian kesimpulan akan disampaikan hasil yang diperoleh 

dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan permasalahan yang 

telah disampaikan dalam bab awal pada penelitian ini. Berikut 

kesimpulan dari penelitian ini. 

1. Perilaku gasab yang terjadi di Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul 

Mubtadi-ien mulai terjadi tidak lama setelah pondok pesantren ini 

berdiri. Hanya saja pada saat itu belum begitu sering terjadi karena 

jumlah santrinya yang masih sedikit. Seiring berjalannya waktu 

kemudian perilaku gasab ini menjadi berkembang dengan betambahnya 

jumlah santri menjadikan perilaku gasab menjadi sering terjadi. Perilaku 

gasab yang terjadi merupakan bentuk penyimpangan dari peraturan 

pondok dan ajaran Islam. Perilaku menyimpang ini termasuk dalam 

bentuk patologi sosial. Penyimpangan atau dalam patologi disebut 

dengan deviasi yang memiliki 3 bentuk, yaitu deviasi individual, deviasi 

situasional dan deviasi sistematik. Dalam perilaku gasab yang terjadi di 

Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien terjadi deviasi 

indiidual dan deviasi situasional. Deviasi individual ini bersumber dari 

faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang. Dalam perilaku gasab 
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bentuk deviasi ini sepeti minimnya kesadaran untuk tidak melakukan 

gasab, keinginan balas dendam, kondisi sosio kultural. Minimnya 

kesadaran dari para santri membuat mereka tetap melakukan gasab 

meskipun mengetahui bahwa gasab perbuatan yang tidak baik dan 

melanggar aturan pondok serta ajaran dalam islam. Santri yang menjadi 

korban gasab juga memiliki keinginan untuk ikut melakukan gasab juga, 

perasaan balas dendam inilah yang menyebabkan gasab juga terus 

terjadi dalam pondok pesantren. Kondisi sosial pesantren yang membuat 

para santri untuk hidup bersama membuat rasa solidaritas antar santri 

menjadi kuat sehingga akan memaklumi perilaku gasab selama 

barangnya kembali. Deviasi situasional bersumber dari faktor-faktor di 

luar diri devian. Bentuk deviasi situasional dalam perilaku gasab seperti 

adanya kebutuhan yang mendesak, kesempatan untuk melakukan gasab, 

serta tidak adanya kontrol. Perilaku gasab yang dilakukan tidak hanya 

oleh satu individu, melainkan oleh banyak individu membuat perilaku 

gasab yang semula perilaku yang tidak benar menjadi perilaku yang 

dianggap benar sehingga terus terulang. 

2. Respon kyai/pengasuh mengenai perilaku gasab yang terjadi di Pondok 

Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien. Pertama melarang adanya 

perilaku gasab karena perilaku gasab merupakan perilaku yang tidak 

baik dan tidak seharusnya terjadi di pondok pesantren. Secara hukum 

normatif Islam  perilaku gasab juga tidak seharusnya dilakukan. 

Dilakukan dengan himbauan secara lisan kepada para santri setelah 
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jamaah sholat maghhrib dan sholat subuh, dan saat kajian kitab. Serta 

himbauan dalam bentuk tulisan yang dicetak kemudian ditempelkan di 

tempat-tempat seperti rak sepatu, tempat helm, dan tempat sabun. 

Kedua yaitu pondok pesantren justru menjadi tempat untuk dapat 

menghilangkan perilaku buruk yang dimiliki oleh santri. Pondok 

pesantren menjadi tempat yang mengajarkan kebaikan untuk pribadi 

santri. Hal tersebut dilakukan melalui pengajaran kitab akhlak, 

pengajaran hukum islam, serta pelestarian budaya pendidikan 

berkarakter 

 

B. Saran 

Setelah melakukan kajian dan pembahasan mengenai patologi sosial 

dalam perilaku gasab di pondok pesantren, maka kiranya peneliti memberi 

saran kepada para pembaca antara lain. 

1. Perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai perilaku gasab yang terjadi 

di pondok pesantren terkait dengan upaya untuk dapat mengatasi perilaku 

gasab tersebut dan juga kajian mengenai patologi sosial yang ada di 

masyarakat guna mengembangkan kajian dalam bidang sosiologi pesantren 

dan dalam bidang patologi sosial. 

2. Bagi pondok pesantren perlu adanya kepedulian dari berbagai elemen yang 

ada di pondok pesantren untuk dapat mengatasi perilaku gasab, 
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mengoptimalkan peraturan dan tata tertib yang ada serta membuat santri 

untuk memiliki kesadaran diri untuk menaati peraturan yang ada di dalam 

pondok pesantren. 

3. Bagi peneliti selanjutnya baik itu meneliti tentang patologi sosial yang 

terjadi di masyarakat atau penelitian mengenai perilaku gasab, penelitian ini 

dapat dijadikan pembanding. 
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