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ABSTRAK 

Siti Lam’atun. Respons Santri Putri Terhadap Struktur Tata Tertib di 

Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q. Skripsi. Yogyakarta: Prodi 

Soosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 

2019. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk respons yang 

dilakukan oleh santri putri terhadap struktur pesantren dan juga faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi santri putri dalam mengungkapkan sebuah respons tersebut. 

Dengan rumusan masalah bagaimana bentuk-bentuk respons yang terjadi di Pondok 

Pesantren Al Munawwir Komplek Q? dan bagaimana faktor penyebab munculnya 

respons santri terhadap struktur tata tertib di Pondok Pesantren Al Munawwir 

Komplek Q?.  

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q 

dan merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan data adalah menggunakan sumber primer yang 

berupa wawancara dengan subyek terkait yaitu santri putri pelajar, mahasiswa dan 

non-pelajar dan non-mahasiswa, dengan jumlah sample yang digunakan yaitu 

sebanyak 36 santri putri dengan rincian santri pelajar sebanyak empat orang, santri 

mahasiswa sebanyak 25 orang dan santri non-pelajar dan non-mahasiswa sebanyak 

tujuh orang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder berupa artikel 

maupun dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Sedangkan untuk 

mengumpulan data, penulis lakukan dengan metode kuesioner, observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data berupa pemaparan tentang situasi di 

tempat penelitian yang kemudian diuraikan secara deskriptif dan naratif. Analisis 

data dilakukan dengan memaparkan data secara keseluruhan dan dianalisis 

menggunakan teori resistensi yang dikemukakan oleh James C. Scott.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam bentuk-bentuk respons yang 

dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan pelajar, mahasiswa dan non-pelajar dan 

non-mahasiswa terdapat yang berbeda pada semua tigkatan baik resistensi secara 

tertutup diantaranya membuat forum rasan-rasan, semi terbuka yaitu molor pulang 

ke pondok saat liburan dan terbuka yaitu berboncengan dengan lawan jenis yang 

bukan mahromnya. Dan juga terdapat beberapa faktor penyebab munculnya 

respons yaitu penyebab secara langsung yaitu adanya paksaan, konsekuensi atas 

perbuatan yang dilakukannya sendiri dan alasan mondok karena perintah orang tua. 

Sedangkan penyebab secara tidak langsung yaitu ketidaknyamanan fasilitas yang 

tersedia yaitu perbandingan populasi dengan tempat dirasa kurang setara, sistem 

pembelajaran yang disamaratakan dari pemula yaitu adanya anggapan sepele bagi 

santri yang sudah pernah mondok sebelumnya, implementasi tata tertib kurang 

berjalan dengan baik yaitu masih kurangnya kedisiplinan santri dalam 

melaksanakan tata tertib, sanksi kurang membuat efek jera yaitu menyepelekan bagi 

kalangan menengah ke atas dengan ta’ziran berupa uang dan kurangnya wadah 

aspirasi bagi santri untuk mengungkapkan kritik dan saran yaitu tidak semua santri 

berani mengungkapkan kritik dan saran terhadap pengurus. 

 

Kata Kunci: Pesantren, Tata Tertib, dan Resistensi santri,   
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HALAMAN MOTTO 

 

 ا من نفس تبد يه اال وله قدر فيك يمضيه  

 

“Tidaklah setiap nafas yang engkau embuskan, 

Kecuali ada takdir yang berlaku bagi dirimu”1  
 

  

                                                           
1 Pakih Sati, Syarah Al-Hikam (yogyakarta : DIVA Press, 2013), hlm. 63. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang 

menyebar di seluruh penjuru nusantara. Dewasa ini, pesantren mulai 

berkembang pesat tidak hanya di lingkungan pedesaan saja melainkan di 

lingkungan perkotaan. Menurut Nurcholish Madjid, tujuan utama pesantren 

selain untuk tumbuh dan menyebar di lingkungan pedesaaan, juga untuk 

menjadi tempat pengajaran, pengembangan dan juga penyebaran agama Islam. 

Secara mendalam pembelajaran dilakukan lebih lanjut melalui sistem 

pengajaran yang sistematis berdasarkan kitab-kitab berbahasa Arab karangan 

dari para ulama-ulama besar.2  

Berdasarkan pengertian dalam KBBI, pondok berarti bangunan untuk 

tempat sementara, rumah, bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak yang 

berdinding bilik dan atap rumbia, madrasah dan asrama. Sedangkan secara 

lebih luas dapat diartikan bahwa pesantren  adalah asrama tempat santri atau 

tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Secara bahasa pondok 

berasal dari bahasa arab “funduq” yang berarti ruang tidur, wisma, hotel 

sederhana. Lebih lengkapnya, untuk mencerminkan tentang ciri khas tempat 

pengajaran agama Islam, pondok diikuti dengan kata pesantren yang secara 

bahasa berasal dari kata santri yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” 

                                                           
2Nurcholish Madjid, “Tasauf dan Pesantren” dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), pesantren 

dan pembaharuan, (Jakarta : PT Pustaka LP#ES indonesia, 1995), hlm. 96-97. 
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sebagai hal untuk menentukan tempat yang digunakan untuk menyebarkan dan 

mengembangkan agama Islam.3 

Salah satu pondok pesantren yang masih berdiri dan berkembang di 

zaman ini adalah Pondok Pesantren Al Munawwir dengan ribuan santri juga 

para alumninya. Pondok Pesantren Al Munawwir terletak di Jl. KH. Ali 

Maksum, Dusun Krapyak Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten 

Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Memiliki kurang lebih 19 

komplek dengan pengasuh yang berbeda disetiap kompleknya.4 

Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak memiliki ciri khas sebagai 

pondok pesantren Al Qur’an dan pembelajaran agama Islam yang berbasis 

kitab klasik. Pondok Pesantren Al Munawwir sebagai nama pondok pemersatu 

dari puluhan komplek yang ada, memiliki struktur kepengurusan sendiri 

dengan sebutan kepengurusan pusat Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak 

Yogyakarta. Sturktur kepengurusan meliputi ketua umum, ketua, wakil ketua 

satu, wakil ketua dua, sekretaris, bendahara, departemen pemberdayaan 

ekonomi, departemen keputrian, departemen keamanan, departemen media, 

departemen pendidikan, departemen perlengkapan, departemen sosial budaya, 

dan departemen kebersihan.5 

Pondok Pesantren Al Munawwir memiliki kurang lebih 19 komplek 

putera dan komplek puteri. 15 komplek diantaranya adalah komplek putra dan 

                                                           
3Manfred Ziemik, Pesantren dalam Perubahan Sosial (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan 

Pesantren dan Masyarakat, 1986), hlm. 96-97.  
4 Website resmi Pondok Pesantren Al Munawwir dalam www.almunawwir.com. 
5 Wawancara langsung dengan narasumber (Novia Anggraeni selaku pengurus departemen 

pemberdayaan ekonomi) pada tanggal 4 Mei 2019. 
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4 komplek putri. Seiring berkembangnya zaman beberapa komplek putera juga 

membuka untuk santri putri walaupun perkembangannya belum signifikan. 

Dari beberapa komplek putri tersebut salah satunya adalah komplek Q, 

komplek khusus santri putri dengan jumlah santri terbanyak menurut hitungan 

dalam kesekretariatan pada tahun 2018 terhitung kurang lebih 400 orang santri 

putri Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q.6 Dari beberapa komplek 

putri lainnya yang termasuk ke dalam Pondok Pesantren Al Munawwir 

Krapyak seperti komplek Nurussalam putri berjumlah kurang lebih 135 orang 

santri putri7, komplek R2 berjumlah kurang lebih 200 orang santri putri, dan 

komplek R1 berjumlah kurang lebih 100 orang santri putri.8 

Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q merupakan salah satu 

pesantren khusus untuk perempuan. Yang menjadi santri di komplek Q sendiri 

dimulai dari pelajar, mahasiswa, hingga yang sudah bekerja baik itu menjadi 

dosen ataupun guru di sekolah. Seluruh santri putri komplek Q dikenai tata 

tertib yang sama. Adanya tata tertib tersebut tidak terlepas dari hadirnya 

pengurus pondok pesantren sebagai penanggung jawab untuk menegur dan 

mengingatkan mengenai tata tertib yang berlaku baik di dalam pondok 

pesantren maupun di luar pondok pesantren.9 

                                                           
6 Wawancara langsung dengan narasumber (Rafiatun Nasikhah selaku sekretaris komplek Q 

periode 2018/2019) pada tanggal 10 Oktober 2018. 
7 Wawancara langsung dengan narasumber (Sumayyah Dliyaul Millah selaku santri putri 

aktif  komplek Nurussalam Putri) pada tanggal 27 Agustus 2019. 
8 Wawancara langsung dengan narasumber (Aminah selaku santri putri aktif komplek R2) 

pada tanggal 27 Agustus 2019. 
9 Observasi pada tanggal 7 Januari 2019. 
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Komplek Q memiliki sruktur kepengurusan dan struktur aturan sendiri 

di bawah naungan Pondok Pesantren Al Munawwir. Struktur kepengurusan 

dengan ukuran lebih rinci yang meliputi sturktur organisasi pengurus inti 

seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendaraha, juga memiliki beberapa 

seksi seperti kebersihan dan kesehatan, keamanan, DMP, perpustakaan, 

pengembangan sumber daya santri, pengajian Al Qur’an, pemberdayaan 

ekonomi santri, tahfidz 2, dan koordinator rayon. Dengan tugas dan 

kewajibannya masing-masing, serta tata aturan tersendiri yang diketahui dan 

atas persetujuan pengasuh.10 

Komplek Q sebagai salah satu komplek putri di Pondok Pesantren Al 

Munawwir yang memiliki kurang lebih 400 orang santri putri, memiliki 

kegiatan madrasah yang dinamakan madrasah salafiyah III, yang juga memiliki 

tata tertib sendiri bagi seluruh santri. Selain dengan jumlah santri yang cukup 

banyak tersebut, tata tertib yang diterapkan di komplek Q sendiri termasuk 

ketat bagi pesantren tingkatan mahasiswa dibandingkan dengan beberapa 

komplek putri lainnya.11 Dan juga memiliki kegiatan yang cukup padat dari 

beberapa komplek mahasiswa lainny.12 Sebagai salah satu contohnya seperti 

tidak diperbolehkannya keluar malam apalagi sampai tidak pulang ke 

pesantren, hal ini dirasa cukup berat bagi kalangan mahasiswa yang terkadang 

memiliki kegiatan pada saat malam hari13, akan tetapi terdapat keringanan 

                                                           
10 Arsip sekretaris Pondok Pesantren Komplek Q. 
11Wawancara langsung dengan narasumber (Nur Kholifah selaku santi putri aktif komplek 

R1) pada tanggal 7 Januari 2017. 
12 Observasi pada tanggal 11 Januari 2019. 
13 Wawancara langsung dengan narasumber (Nafha Izza D: Pondok Pesantren Ora Adji) pada 

tanggal 5 Januari 2019.  
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dalam hal ini jika keperluan atau kegiatan yang dilakukan adalah bagian dari 

akademik.14 

Peraturan pondok pesantren tidak jauh berbeda dengan peraturan 

madrasah, akan tetapi memiliki perbedaan diantara keduanya. Peraturan 

madrasah berlaku dan dilaksanakan selama santri tersebut masih berstatus 

sebagai santri atau murid di madrasah, ketika santri tersebut sudah melewati 

akhir kelas di madrasah dan dinyatakan lulus akan tetapi setelah itu santri masih 

berada di pondok pesantren maka peraturan madrasah sudah tidak berlaku. 

Berbeda dengan peraturan pondok pesantren dilaksanakan dan ditaati selama 

berada dan masih menjadi santri dalam status santri aktif pondok pesantren. 

Kepala madrasah sebagai penanggung jawab peraturan madrasah sedangkan 

pengasuh sebagai penanggung jawab dari peraturan pondok pesantren.15  

Pengasuh atau kyai merupakan jantung atau penopang kehidupan di 

lingkungan pesantren, dengan kharisma yang menjadi ciri khasnya dalam 

menjalankan peran di lingkungan pesantren. Secara historis, dalam sistem 

pengajarannya pesantren selalu ada kemiripan sejak masa Hindu dan Budha 

yang terdapat penghormatan besar dari murid kepada guru. Islam datang yang 

kemudian tinggal menjaga dan melestarikan sehingga muncul istilah pesantren 

itu sendiri.16 

                                                           
14 Observasi pada tanggal 11 Januari 2019 
15 Wawancara dengan narasumber (Badi’atus Sholihah selaku pengurus madrasah salafiyah 

III) pada tanggal 24 Januari 2019.   
16 Yasmadi, Modernisasi Pesantren Kritikan Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 62-63. 
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Menurut Nurcholish Madjid perkembangan atau dinamika suatu 

pesantren itu dari hasil pancaran semangat usaha individu sang pendiri dalam 

hal ini adalah kyai sebagai pendiri pesantren. Pertumbuhan pesantren juga 

sangat bergantung pada kyai, sehingga norma-norma yang terbentuk juga 

berdasarkan persetujuan kyai yang menjadikannya otoritas sebagai dampak 

negatif menuju perkembangan pesantren yang lebih baik.17 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan berasal dari 

kata dasar atur yang berarti disusun baik-baik (rapi), sedangkan peraturan 

sendiri berarti tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk 

mengatur. Norma adalah aturan atau kententuan yang mengikat warga 

kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai paduan, tatanan, dan pengendali 

tingkah laku yang sesuai dan berterima. Sedangkan nilai adalah sesuatu yang 

menyempurnakan manusia sesuai dengan hakekatnya. 

Komplek Q sebagai salah satu komplek di Pondok Pesantren Al 

Munawwir memiliki tata aturan norma tersendiri yang dimuat dalam dua buku 

pedoman yakni pedoman keamanan yang berisi mulai dari cara berpakaian , 

batas waktu di luar pondok, tata cara perizinan tidak berada di pondok dan lain 

sebagainya. Yang kedua yaitu pedoman madrasah diniyah yang memuat 

mengenai tata aturan pelaksanaan madrasah, aturan pemakaian seragam dan 

lain-lain.18 

                                                           
17 Yasmadi, Modernisasi Pesantren Kritikan Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional , Hlm. 72-73. 
18 Observasi pada tanggal 22 Februari 2019. 
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Dari kedua pedoman peraturan yang sudah ditetapkan tersebut maka 

seluruh santri wajib melaksanakannya tanpa terkecuali. Walaupun dalam masa 

pencarian jati diri santri tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perilaku 

yang menyimpang dari tata tertib yang sudah ditetapkan tersebut. Dari 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa santri tersebut 

akan memunculkan resistensi atau perlawanan yang dilakukan baik secara 

individu maupun kelompok.19 

Resistensi atau perlawanan merupakan salah satu respon atau ekspresi 

terhadap tata tertib yang sudah ada baik berupa penolakan terhadap suatu tata 

aturan yang dirasa kurang cocok atau bahkan tidak cocok dengan prinsip 

pribadi seseorang, maupun bagi santri yang merasa sangat cocok dengan apa 

ang ada di dalamlingkungan pondok pesantren. Respon resistensi dapat terjadi 

pada siapa saja dan dimanapun tempatnya, tak terkecuali di dalam lingkungan 

pesantren, seorang santri yang notabene selalu patuh terhadap aturan tempat 

tinggalnya sebagai khidmah terhadap sang guru.20   

Santri yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan dan tingkat 

pelanggarannya. Penyimpangan terhadap tata tertib pondok pesantren seperti 

menggunakan atau mencharger baik itu laptop maupun handphone di tempat 

yang bukan semestinya, konsekuensi yang didapat yaitu baik laptop maupun 

                                                           
19 Observasi pada tanggal 23 Februari 2019. 
20 Savonda Rizky Komorina dan Diyah Utami, “Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung 

Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Tentang rencana Pembangunan Apartemen dan Mall” 

dalamhttp://media.neliti.com/media/publications/253006-resistensi-masyarakat-kelurahan-

gunung-a-65714a6a.pdf, diakses tanggal 1 Juli 2019. 

http://media.neliti.com/media/publications/253006-resistensi-masyarakat-kelurahan-gunung-a-65714a6a.pdf
http://media.neliti.com/media/publications/253006-resistensi-masyarakat-kelurahan-gunung-a-65714a6a.pdf
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handphone akan diambil dan disita oleh pengurus selama 7 hari 7 malam 

lamanya.21 

Berbeda dengan penyimpangan yang dilakukan terhadap tata tertib 

madrasah yaitu tidak mengikuti kelas madrasah, pengajian Al Qur’an dan 

sorogan dengan tanpa alasan yang jelas. Yang demikian sanksi yang berlaku 

juga berbeda ketika alfa baik itu tidak masuk madrasah, mengikuti pengajian 

Al Qur’an dan sorogan akan dikenai sanksi berupa harus membayar uang 

sebesar lima ribu rupiah per sekali alpha, ditambah sanksi sekali alpha tidak 

masuk kelas madrasah adalah membaca Al Qur’an sebanyak setengan juz di 

tengah halaman sambil berdiri.22 

Dari bentuk-bentuk respon penyimpangan yang terjadi dan dilakukan 

oleh santri putri tersebutlah peneliti ingin meneliti atau menjelaskan tentang 

bagaimana respons-respons tersebut dapat terjadi terhadap santri dari peraturan 

yang ada, bentuk serta pengaruhnya terhadap pondok pesantren dan santri itu 

sendiri, juga faktor-faktor penyebab munculnya respons-respons tersebut 

terjadi di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk respons santri terhadap struktur tata tertib di 

Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q? 

2. Bagaimana faktor penyebab munculnya respons santri terhadap struktur 

tata tertib di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q? 

                                                           
21 Observasi secara langsung pada tanggal 27 Juli 2019. 
22 Observasi secara langsung pada tanggal 23-24 Mei 2019. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Menjelaskan bentuk-bentuk respons santri yang terjadi di Pondok 

Pesantren Al Munawwir Komplek Q. 

b. Mengetahui faktor penyebab adanya respons santri putri terhadap 

struktur di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q. 

2. Manfaat Praktis 

Pondok pesantren dapat mengkaji ulang guna memperbaiki norma yang 

sudah ada untuk menciptakan kedisiplinan para santrinya. 

Santri dapat lebih disiplin dalam mentaati peraturan. 

3. Manfaat Akademis 

a. Memberikan sumbangan dan pemikiran terhadap Pondok 

Pesaantren Al Munawwir Komplek Q agar menjadi pondok pesantren 

yang lebih baik lagi dan lebih dipercayai masyarakat sekitar dalam hal 

pendidikan. 

b. Sebagai sebuah bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka 

memperoleh khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal interaksi 

sosial kemasyarakatan di pondok pesantren. 

D. Tinjauan Pustaka 

Pertama, Resti Wulan Sari menulis dalam penelitiannya yang berjudul 

“Upaya Pengurus Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q dalam 

Mencetak Santri Tahfidzul Qur’an 30 juz Pada Periode 2012-2013”. Penelitian 

ini membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus dalam 
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mencetak seorang tahfidzul Qur’an, menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukan terdapat beberapa upaya yang dilakukan pengurus seperti adanya 

raport bulanan, jadwal kegiatan dan mengadakan kegiatan yang dapat 

menunjang hafalan Al Qur’an. Selain adanya upaya yang dilakukan terdapat 

beberapa hambatan diantaranya yaitu Al Qur’an belum menjadi prioritas 

utama, tidak sabar dengan ayat-ayat yang mirip, dan kecanggihan teknologi. 

Untuk mengatasi beberapa hambatan tadi diadakan juga upaya seperti 

mengadakan forum santri dan juga merekap hasil setoran hafalan santri yang 

akan ditindaklanjuti adanya hukuman bagi santri yang belum mencapai batas 

minimal setoran dalam setiap bulannya.23 

Kedua, Suliadi menulis hasil penelitian skripsinya yang berjudul 

“Resistensi Mahasiswa Terhadap Kebijakan di UIN Sunan Kalijga”. Penelitian 

ini menggunakan dua teori sekaligus yaitu teori relasi kekuasaan Michel 

Foucault dan teori resistensi James C. Scott, metodologi penelitian kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data observasi langsung, partisipasi langsung, 

wawancara dan analisis dokumen. Hasilnya dari penelitian ini yaitu memiliki 

dua faktor objektif (situasi pendidikan) dan faktor subjektif (kesadaran 

mahasiswa) dan memiliki dua bentuk resistensi yang terjadi secara terorganisir 

seperti adanya aksi longmarch, aksi pendudukan rektorat dan mimbar bebas. 

Sedangkan dalam bentuk individual yaitu dengan membuat tulisan yang 

                                                           
23Resti Wulan Sari, “ Upaya Pengurus pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q dalam 

Mencetak Santri Tahfidzul Qur’an 30 Juz Periode 2012/2013”, skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. 
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kemudian diposting dimedia sosial baik itu surat kabar ataupun media pers 

kampus.24 

Ketiga, Karunia Putra Pamungkas menulis hasil penelitian skripsinya 

yang berjudul “Resistensi Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah (Studi 

Kasus di Desa Wisata Sembangan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)” 

dengan menggunakan teori strukturasi Giddens, metodologi penelitian 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi wawancara dokumentasi. 

Hasilnya yaitu masyarakat ingin menaikkan taraf perekonomian namun 

terkendala oleh pemerintah daerah yang otoritas yang dikhawatirkan adanya 

eksploitasi sumber  daya alam yang dilakukan.25 

Keempat, artikel pada jurnal mahasiswa UNESA, Muthoharoh dan M. 

Jacky yang berjudul “Fenomenologi Resistensi Santri Terhadap Tata Tertib 

Pondok” menggunakan teori konflik Randall Colins. Metodologi penelitian 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan in-dept interview 

dengan hasil kondisi objektif mengenai status sosial, alasan mondok, latar 

belakang pendidikan, kondisi orang tua, kultur. Adapun pola pendisiplinan 

tubuh santri yaitu otoritas, nilai moral, kultur, hukuman, pembeda santri.26 

Kelima artikel pada jurnal mahasiswa UNAIR, Lucky A. Attamimi, 

yang berjudul “Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya Study Deskriptif 

                                                           
24Suliadi, “ Resistensi Mahasiswa Terhadap Kebijakan di UIN Sunan Kalijaga”, Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011. 
25Karunia Putra Pamungkas,” Resistensi Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah (Studi di 

Desa Wisata Sembungan, kecamatan Kejajar, kabupaten Wonosobo)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. 
26Muthoharoh & M jacky,”Fenomenologi Resistensi Santri Terhadap Tata Tertib Pondok” 

dalam http:// journalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/19218,  diakses    

tanggal 5 Maret 2019.  
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Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap 

Tol Tengah Kota Surabaya”, menggunakan teori resistensi James C. Scott dan 

Metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara 

mendalam dan observasi. Hasilnya penelitian ini menunjukan bahwa tindakan 

perlawanan yang dilakukan oleh TAP MPRS yang tergolong masyarakat urban 

yang termasuk kedalam kategori perlawanan terbuka. Tindakan perlawanan 

mereka dilakukan secara terang-terangan dan sistematis. Fenomena 

perlawanan ini kerap ditemui pada masyarakat yang merasa keberadaannya 

terancam, tertindas, dan mengalami dominasi atas kelompok lain.27 

Keenam artikel pada jurnal mahasiswa UNAIR Miftakhul Isna yang 

berjudul “Pemahaman Santriwati Terhadap Peraturan Pondok Pesantren: Studi 

tentang Resistensi Terselubung Santriwati terhadap Peraturan di Pondok 

Pesantren Shiddiqiyah, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang”. 

Menggunakan teori sosialisasi nilai-nilai agama dan metodologi penelitian 

kualitatif dengan tenik pengumpulan data accidental dengan menggunakan tipe 

partisipasi moderat. Hasilnya penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya 

pemahaman santriwati terhadap peraturan pondok pesantren yang 

menimbulkan adanya perilaku resistensi terselubung yang di latar belakangi 

faktor usia santriwati, rendahnya tingkat pendidikan di pesantren, kurangnya 

                                                           
27Lucky A. Attamimi, “Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya( studi Deskriptif Resistensi 

Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Tol Tengah Kota Surabaya)” 

dalam http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts07a321b90cfull.pdf, diakses tanggal 11 

Januari 2019. 
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sosialisasi nilai-nilai pendidikan agama baik di dalam keluarga maupun di 

pondok pesantren dan kontrol sanksi yang rendah.28  

Ketujuh artikel pada jurnal paradigma Universitas Negeri Surabaya 

yang ditulis oleh Savonda Rizky Komorina dan Diyah Utami  dengan judul 

“Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar 

Surabaya Tentang Rencana Pembangunan Apartemen dan Mall”. 

Menggunakan teori resistensi James C. Scott dan menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif deskritif dengan teknik pengumpulan data observasi 

melalui in-dept interview. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua 

macam resistensi yaitu secara terbuka seperti demo, memasang spanduk dll. 

Yang kedua secara terselubung seperti membentuk forum komunikasi gunung 

anyar dan adanya aktifitas rasan-rasan. resistensi yang terjadi menimbulkan 

konflik berkepanjangan.29 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya baik secara teori sama-sama menggunakan teori resistensi akan 

tetapi objeknya yang berbeda. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya 

resistensi dilakukan secara keseluruhan berbeda dengan penelitian ini 

dilakukan lebih rinci sesuai karakteristik santri putri itu sendiri dimulai dari 

pelajar, mahasiswa dan non-pelajar dan non-mahasiswa. Dari tempat lokasi 

                                                           
28Miftakhul Isna,”Pemhaman Santriwati Terhadap Peraturan Pondok Pesantren: Studi 

Tentang Resistensi Terselubung Santriwati Terhadap Peraturan Pondok Pesantren Shiddiqiyah, 

Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang” dalam http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers.doc, 

diakses tanggal 1 Juli 2019. 
29Savonda Rizky Komorina dan Diyah Utami, “Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung 

Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Tentang rencana Pembangunan Apartemen dan Mall” 

dalam http://media.neliti.com/media/publications/253006-resistensi-masyarakat-kelurahan-

gunung-a-65714a6a.pdf, diakses tanggal 1 Juli 2019. 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers.doc
http://media.neliti.com/media/publications/253006-resistensi-masyarakat-kelurahan-gunung-a-65714a6a.pdf
http://media.neliti.com/media/publications/253006-resistensi-masyarakat-kelurahan-gunung-a-65714a6a.pdf
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penelitian belum ada yang meneliti di Pondok Pesantren Al Munawwir 

Komplek Q mengenai respons santri terhadap tata tertib. Oleh karena itu 

peneliti ingin meneliti mengenai bentuk respons santri terhadap struktur tata 

tertib di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q.  

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan teori resistensi, yang bermula dari respons 

santri yang menyimpang tersebut maka penelitian ini menggunakan teori 

resistensi yang dikemukakan oleh James C. Scott. Sebelum memaparkan teori 

yang telah dikemukakan oleh James C. Scott sebelumnya peneliti menjelaskan 

mengenai resistensi itu apa.  

1. Pengertian 

Secara bahasa resistensi berasal dari bahasa inggris “resist” yang 

berarti perlawanan atau menentang. Didalam kamus sosiologi resitensi 

berarti daya tangkal, daya tolak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) resistensi memiliki arti ketahanan. Jadi resitensi 

merupakan daya ketahanan pada setiap individu dalam menangkal ataupun 

menolak terhadap sesuatu yang telah dihadapinya. 

Resistensi atau perlawanan merupakan salah satu bahasan yang 

menarik dan memiliki tantangan tersendiri dalam prosesnya. Isu resistensi 

sendiri mulai muncul oada tahun 1980an,30 dalam tema sosial resistensi 

tidak lepas di dalam masyarakat terutama setiap individu. Resistensi adalah 

                                                           
30 Yusran Darmawan, 2009, “Resistensi Dalam Kajian Antropologi” dalam 

http://timur.angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html, diakses tanggal 24 April 

2019. 

http://timur.angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html
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kesadaran kolektif setiap individu yang menimbulkan perlawanan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa resistensi merupakan suatu tindakan kesandaran 

yang dirasakan oleh seorang individu dengan mengaplikasikannya 

melakukan sebuah perlawanan.  

2. Bentuk Resistensi 

Dalam salah satu hasil penelitiannya mengenai resistensi, James C. 

Scott meneliti terhadap apa yang sebenar-benarnya terjadi di dalam 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, juga menggambarkan secara 

terperinci bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum yang 

lemah.  Menurut James C. Scott terdapat beberapa bentuk resistensi yaitu: 

a. Resistensi Tertutup 

Resistensi tertutup adalah perlawanan yang didasari dari 

penolakan terhadap suatu kategori yang dipaksakan dan penarikan 

rasa hormat terhadap seseorang, contohnya adanya perilaku gosip 

diantara santri putri baik itu terhadap sesama santri putri, ustadzah 

maupun pengasuh sekalipun, dll. 

b. Resistensi Semi-Terbuka 

Resistensi semi terbuka adalah perlawanan yang didasari 

penolakan terhadap sesuatu tata aturan dari diri individu. Contohnya 

adanya santri yang protes terhadap senior atau pengurus akan suatu 

sistem tata aturan yang tidak sejalan dengan santri tersebut, dll. 
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c. Resistensi Terbuka 

Resistensi terbuka adalah perlawanan yang didasari penolakan 

terhadap suatu tata aturan oleh antar individu yang kemudian 

penolakan tersebut dilakukan secara terorganisir, tersusun secara 

sistematis dan memiliki prinsip. Contohnya Adanya santri yang 

memakai pakaian tidak sesuai aturan pondok dengan adanya unsur 

menunjukan penolakan terhadap aturan yang berlaku, dll.  

Bentuk-bentuk resistensi atau perlawanan yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren merupakan salah satu 

dari sekian banyak fenomena yang ada di dalam pondok pesantren itu 

sendiri. Tidak disadari bahwa sebuah penolakan yang dilakukan oleh 

santri putri tidak hanya terjadi secara terbuka melainkan dapat terjadi 

secara semi terbuka bahkan secara tertutup. 

3. Penyebab Resistensi 

Resistensi rakyat menurut James C. Scott memiliki dua penyebab 

kategori yaitu: 

a. Penyebab secara langsung, perbuatan yang dilakukan secara langsung 

dan berefek terhadap seorang santri yang terkena hal tersebut.  

Contoh : adanya penindasan atau bullying, peraturan yang dianggap 

sebagai ancaman oleh santri, dan tekanan dan acaman yang diperoleh 

dari wali santri putri itu sendiri. 
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b. Penyebab secara tidak langsung, perbuatan yang secara tidak langsung 

terlihat akan tetapi perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat 

signifikan terhadap seorang santri. 

Contoh : adanya ketidaknyamanan atau ketidakcocokan terhadap diri 

santri putri baik terhadap tempat, peraturan, pembelajaran di pondok  

pesantren itu sendiri. 

Penyebab-penyebab resistensi atau perlawanan yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren merupakan salah satu 

dari sekian banyak faktor penyebab yang ada di luar lingkungan 

pesantren itu sendiri. Tidak disadarai bahwa penyebab dari resistensi 

sendiri dapat terjadi melalui penyebab secara langsung dan penyebab 

tidak langsung. 

F. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif.  

Sebelum memaparkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis terlebih 

dahulu memahami perbedaan antara metode dan metodologi. Karena kedua 

istilah tersebut memiliki perbedaan. Metode berasal dari bahasa latin 

“metodhos” yang berarti cara, teknik, jalan. Jadi dapat disimpulkan metode 

penelitian adalah cara-cara yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam 

melakukan penelitian. Sedangkan metodologi yang berimbuhan logi yang 

berasal dari kata “logos” mempunyai arti ilmu. Sehingga metodologi adalah 
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ilmu yang mempelajari cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian.31 

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metodologi 

penelitian yang menjelaskan secara lebih mendalam. Metodologi penelitian 

kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif menurut Sugiyono ialah 

metode penelitian yang digunakan pada kondisi alamiah.32  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber 

data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dan data sekunder didapatkan dari sumber-sumber yang 

menunjang data penelitian seperti halnya artikel, jurnal, buku, dan lain 

sebagainya. 

Untuk memperoleh data yang objektif dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan metode dengan rincian sebagai berikut: 

1. Penentuan subyek dan obyek penelitian 

a. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang akan memberikan data atau 

informasi yang disebut sebagai informan. Subyek penelitian yang 

diteliti di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q ada beberapa 

tingkatan yang menjadi tolok ukur menentukan subyek dalam 

penelitian ini. Peneliti membagi ke dalam dua kelompok yaitu, yang 

pertama yaitu berdasarkan tingkat pendidikan selama menempuh di 

                                                           
31 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama kuaalitatif untuk Studi Agama 

(Yogyakarta: Sukses Offset,2008), hlm. 33-36. 
32Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), hlm. 15-17. 
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pondok pesantren, kemudian yang kedua yaitu berdasarkan 

karakteristik santri. 

Karakteristik santri sendiri terbagi ke dalam dua kategori yang 

pertama yaitu santri kitab dan yang kedua santri tahfidz, tingkatan 

santri mulai dari pelajar, mahasiswa dan tahasus. Subyek penelitian 

ini menggunakan teknik sampling probability sampling yaitu salah 

satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Peneliti mengambil teknik proportionate stratified random 

sampling sebagai bagian dari probability sampling untuk mmencari 

berapa jumlah anggota sampel.33  

Teknik proportionate stratified random sampling merupakan 

salah satu teknik sampling yang digunakan apabila populasi 

mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata 

secara proporsional. Karakteristik santri dilihat dari tingkat 

pendidikan mulai dari pelajar, mahasiswa dan non-pelajar atau non-

mahasiswa ini akan diambil sebanyak 10% dari jumlah masing-

masing karakteristik. Berikut data santri beserta karakteristiknya 

danjumlah sampel yang telah diambil oleh peneliti :  

  

                                                           
33 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung : CV ALFABETA, 2013), hlm 63. 
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Tabel  1. Perbedaan santri berdasarkan karakteristiknya 

 

 

Sumber : Data diolah dari arsip data sekretaris Pondok Pesantren Al 

Munawwir KomplekQ 

Tabel  2. Jumlah sampel  yang diambil 

No. Karakteristik Jumlah 

Santri 

Persentase 

Sample 

Jumlah 

Sample 

1 Tingkat 

Pendidikan 

Santri Pelajar 33 10% 4 Orang 

Santri 

Santri 

Mahasiswa 

245 10% 25 Orang 

Santri 

Santri Non-

Pelajar & 

Non-

Mahasiswa 

71 10% 7 Orang 

Santri 

Sumber : Data diolah dari arsip data sekretaris Pondok Pesantren Al 

Munawwir Koplek Q 

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah data yang dicari selama penelitian 

dilakukan. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah resistensi yang 

terjadi dan dilakukan oleh santri putri selama mondok di Pondok 

Pesantren Al Munawwir Komplek Q. 

No. Karakteristik Jumlah 

Santri 

% Jumlah 

Santri 

Keseluruhan 

1 Konsentrasi 

Bidang 

Santri Tahfidzul 

Qur’an 

52 15% 349 

Santri Tahfidzul 

Qur’an dan Kitab 

60 17% 

Santri Kitab atau 

Madrasah 

Diniyah 

237 68% 

2 Tingkat 

Pendidikan 

Santri Pelajar 33 10% 349 

Santri 

Mahasiswa 

245 70% 

Santri Non-

Pelajar dan Non-

Mahasiswa 

71 20% 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket (kuesioner) 

Angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan berupa 

tulisan yang akan dijawab oleh responden. Teknik ini biasanya 

digunakan apabila responden berjumlah cukup banyak dan berada 

pada wilayah yang luas. Angket dapat berupa pertanyaan-pernyataan 

baik itu tertutup maupun terbuka, dapat diberikan kepada responden 

secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.34 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah cara pengambilan data seorang peneliti 

melalui tanya jawab antara peneliti dan yang diteliti, wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur dan juga tidak terstruktur.35 Teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam karena 

sebelumnya sudah menggunakan kuesioner untuk melihat data secara 

umum. Wawancara mendalam dilakukan guna memperoleh data dari 

informan kunci mengenai data pengalaman individu atau hal-hal yang 

khusus dan yang sangat spesifik.36 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D) 

(Bandung: CV. ALFABETA, 2014), hlm. 199. 
35 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D) 

(Bandung: CV. ALFABETA, 2014), hlm. 194. 
36 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama kualitati untuk Studi Agama 

(Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 94-97. 
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Teknik wawancara digunakan yaitu wawancara mendalam dan 

dilakukan sambil lalu untuk mendapatkan data yang lebih akurat. 

Dalam penelitian ini yang diwawancara ialah santri aktif Pondok 

Pesantren Al Munawwir Komplek Q dengan melalui proses pemilihan 

sesuai tingkat pendidikan. Data yang dibutuhkan adalah mengenai 

latar belakang santri itu sendiri kemudian mengenai pendapat terhadap 

peraturan yang ada di komplek Q juga mengenai alasan menyetujui 

peraturan tersebut ataupun menolaknya dan bagaimana cara santri 

putri tersebut dalam hal mengemukakan atau mengaplikasikan 

persetujuan dan penolakannya tersebut.37 

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan dua cara 

yang pertama yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung 

kemudian yang kedua yaitu melakukan dengan cara pengisian angket 

sebagai langkah awal sebagai penunjang ketika melakukan 

wawancara secara langsung, juga dilakukan karena ada beberapa hal 

yang tidak memungkinkan dilakukan secara langsung yang 

menyangkut privasi narasumber.  

c. Observasi 

Observasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis 

dalam merekam peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang 

terjadi, proses merubah fakta menjadi data.38 Dalam observasi ini 

                                                           
37 Sugiyono, Metode Penelitian  (Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D) (Bandung: CV. 

ALFABETA, 2018), hlm. 137-138. 
38 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian II (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.136. 
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peneliti menggunakan teknik observasi terlibat, dimana seorang 

peneliti terlibat langsung dalam lingkungan yang akan diteliti. Metode 

pengamatan ini merupakan ciri khas dari antropologi yang kemudian 

berkembang dalam penelitian-penelitian ilmu-ilmu sosial.39  

Dalam observasi terlibat perlu adanya membangun rapport 

guna membatasi atau sebagai jarak ideal seorang peneliti dengan 

orang-orang yang akan ditelliti untuk menggali data secara objektif.40 

Observasi ini dilakukan secara resmi selama tiga bulan mulai dari 

bulan September sampai dengan bulan November. Dalam proses 

tersebut seorang peneliti tidak merencanakan sebelumnya terhadap 

proses wanwancara tersebut. wawancara tidak dilakukan secara 

terencana dan menggunakan pedoman wawancara karena dalam hal 

ini wawancara dilakukan secara sambil lalu dan bersifat kondisional.41 

Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan 

Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q, mengamati bagaimana 

interaksi dan aplikasi para santri putri terhadap tata tertib pondok 

pesantren serta mengetahui faktor-faktor penyebab adanya resistensi 

yang dilakukan oleh santri juga bagaimana bentuk-bentuk resistensi 

yang dilakukan oleh para santri putri terhadap tata tertib di Pondok 

Pesantren Al Munawwir Komplek Q. 

                                                           
39 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama kualitati untuk Studi Agama 

(Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 103-104. 
40 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama kualitatif untuk Studi Agama, hlm. 

110. 
41 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama kualitatif untuk Studi Agama, 

Hlm. 122. 
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d. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), ceriteria, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen dalam bentuk gambar seperti foto, gambar hidup, 

sketsa, dan lain-lain. Dokumen dalam bentuk karya seperti karya seni, 

yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.42 

Dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah yang 

berkaitan dengan tema penelitian berupa kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh para santri putri, tentang tata tertib pondok pesantren 

dan respons yang dilakukan serta terjadi di Pondok Pesantren Al 

Munawwir Komplek Q. 

3.  Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam teknik 

pengumpulan data, setelah data terkumpul tahap selanjutnya yaitu 

menganalisis data dari keseluruhan data yang diperoleh saat melakukan 

penelitian dilapangan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan, menjelaskan, 

                                                           
42 Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi (Bandung: CV. ALFABETA, 2005), hlm. 

240. 
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menyusun dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk difahami baik 

untuk diri sendiri maupun orang lain.43  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan 

penjelasan (Description and Explanation). Analisis deskriptif merupakan 

teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman 

yang komplek dan menyeluruh dengan cara menggambarkan secara 

keseluhan atau secara detil kedalam bagian-bagian kejadian sosial yang 

lebih kecil. Dalam proses menganalisis data terdapat batasan yang menjadi 

tiga subbab yaitu mereduksi data, display data dan verifikasi data.44 

Secara sistematis langkah-langkah dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

b. Menyusun dan mengelompokan data dapat diperoleh sesuai dengan 

pembahasan yang direncanakan. 

c. Menginterpretasi data yang telah diperoleh dan dikumpulkan yang 

kemudian menjadi jawaban dari rumusan masalah untuk dijadikan 

sebagai kesimpulan.   

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang dimaksud guna menggambarkan 

mengenai pokok-pokok penulisan dalam penelitian. Sehingga peneliti 

                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D) 

(Bandung: CV. ALFABETA, 2014), hlm. 335. 
44 Moh soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (kualitatif), hlm. 129-134. 
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berusaha menyusun penelitian skripsi secara logis, sistematis dan teratur. 

Berikut urutan penyajian penelitian ini yang terdiri dari lima bab yang tersusun 

sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan dari isi skripsi ini, isi dari 

pendahuluan terdiri dari beberapa subbab yaitu latar belakang masalah 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini yang memberikan 

gambaran guna memperoleh pemahaman awal mengenai arah penelitian bagi 

pembaca. 

Bab kedua yaitu pemaparan kondisi dan gambaran umum mengenai 

Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q, meliputi letak geografisnya, 

sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q juga visi 

misinya dan data penunjang lainnya yang dapat menjelaskan kondisi dari 

Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q tersebut, kemudian penjelasan 

mengenai tingkatan santri putri dari pelajar, mahasiswa dan non-pelajar & non-

mahasiswa di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q. 

Bab ketiga yaitu pemaparan mengenai bentuk-bentuk resistensi 

menggunakan teori bentuk-bentuk resistensi yang dikemukakan oleh James C. 

Scott dapat dilihat dari yang terjadi dan dilakukan oleh santri putri dari 

tingkatan pelajar, mahasiswa, dan non-pelajar & non-mahasiswa di Pondok 

Pesantren Al Munawwir Komplek Q. 

Bab keempat merupakan analis mengenai faktor-faktor penyebab 

adanya resistensi denagn menggunakan teori yang dikemukakan oleh James C. 
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Scott mengenai faktor penyebab 

resistensi dapat dilihat dari yang terjadi dan dilakukan oleh santri putri dari 

tingkatan pelajar, mahasiswa, dan non-pelajar non-mahasiswa di Pondok 

Pesantren Al Munawwir Komplek Q.  

Bab kelima berisi kesimpulan akhir sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang telah diajukan pada bab pertama serta adanya saran dan masukan 

terhadap santri juga struktur Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil olah data dan analisis data yang telah diuraikan oleh 

peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Pelanggaran merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap suatu tata 

aturan. Pelanggaran dapat terjadi dimana saja dan oleh dilakukan oleh siapa 

saja dan kapan saja, termasuk dalam lingkungan pondok pesantren dengan tata 

tertib yang berlaku sudah sedemikian rupa, guna menertibkan dan 

menselaraskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para santri supaya 

terlaksana secara baik dan lancar. Akan tetapi dari tata tertib yang berlaku 

tersebut beberapa santri melanggar tata tertib yang kemudian ditindaklanjuti 

dengan adanya hukuman atau sanksi, namun para santri rupanya belum juga 

jera dengan hukuman-hukuman yang harus dilakukan oleh para santri yang 

melanggar tidak membuat jera pelaku pelanggaran tersebut. Adapun bentuk-

bentuk resistensi yang terjadi dan dilakukan oleh santri yaitu: 

a. Resistensi Tertutup yaitu sikap perlawanan yang didasari dari penolakan 

terhadap sesuatu yang dipaksakan dan penarikan rasa hormat terhadap 

seseorang. Adapun bentuk resistensi yang dilakukan oleh santri sesuai 

dengan tingkat pendidikan ialah santri pelajar, santri mahasiswa dan santri 

non-pelajar dan non-mahasiswa. 
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Santri pelajar melakukan bentuk perlawanan dan termasuk ke dalam 

resistensi tertutup diantaranya yaitu pulang telat, tidak mengikuti kegiatan 

pondok (ngaos bandongan dan madrasah diniyah). Kemudian yang 

dilakukan oleh santri mahasiswa ialah membicarakan dan mengkritik 

pengurus baik dari segi kinerjanya ataupun individunya, bertemu lawan 

jenis di tempat umum, boncengan dengan lawan jenis, pulang malam 

(semua dilakukan secara diam-diam tanpa dikethui oleh pengurus). 

Sedangkan yang dilakukan oleh santri non-pelajar dan non-mahasiswa 

ialah membicarakan kinerja pengurus, tidak mengikuti kegiatan pondok 

karena teman sekelas tidur dan memilih menyusul temannya. 

b. Resistensi Semi Terbuka yaitu perlawanan yang didasari penolakan 

terhadap suatu tata aturan dari diri individu. Adapun bentuk resistensi yang 

dilakukan oleh santri sesuai dengan tingkat pendidikan ialah santri pelajar, 

santri mahasiswa dan santri non-pelajar dan non-mahasiswa. 

Santri pelajar melakukan bentuk perlawanan dan termasuk ke dalam 

resistensi semi terbuka diantaranya yaitu izin tidak masuk madrasah 

diniyah karena capek seharian di sekolah. Kemudian yang dilakukan oleh 

santri mahasiswa ialah molor datang ke pondok setelah liburan, telat 

mengikuti pengaosan bandongan, tidak mengikuti pengaosan bandongan, 

membawa handphone lebih dari satu, menggunakan handphone dan laptop 

di luar jadwal diperbolehkannya penggunaan keduanya, tidak 

melaksanakan piket sholawatan. Sedangkan yang dilakukan oleh santri 

non-pelajar dan non-mahasiswa ialah pulang telat karena ke Sekaten, 
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memakai pakaian yang berkerut dibagian perut, molor datang ke pondok 

setelah liburan. 

c. Resistensi Terbuka yaitu perlawanan yang didasari atas penolakan 

terhadap tata aturan yang kemudian dilakukan secara terorganisir, 

terencana, dan berprinsip. Adapun bentuk resistensi yang dilakukan oleh 

santri sesuai dengan tingkat pendidikan ialah santri pelajar, santri 

mahasiswa dan santri non-pelajar dan non-mahasiswa. 

Santri pelajar melakukan bentuk perlawanan dan termasuk ke dalam 

resistensi terbuka diantaranya bertemu dan bermain dengan non-mahrom, 

tidak bermalam di pondok (ngiprit). Kemudian yang dilakukan oleh santri 

mahasiswa yaitu berboncengan dengan lawan jenis selain mahrom, 

bermalam di luar pondok tanpa izin, mengkritik dan mendebat kinerja 

pengurus saat diadakannya forum santri di Musholah Barat. sedangkan 

yang dilakukan oleh santri nonpelajar dan non-mahasiswa ialah 

mengkritik dan mendebat kinerja pengurus saat diadakanya forum santri 

di Musholah Barat. 

Perilaku perlawanan yang terjadi dan dilakukan oleh santri tidaklah murni 

terjadi begitu saja tanpa adanya sebab, sebuah tindakan merupakan respon dari 

apa yang terjadi dan diterima oleh diri individu. Bentuk resistensi yang 

dilakukan oleh santri, disebabkan oleh beberapa hal dan faktor yang 

menyebabkan adanya resistensi tersebut. Faktor penyebab resistensi yang 

penulis temukan berdasarkan teori resistensi yang dikemukakan oleh James C. 

Scott adalah sebagai berikut: 
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a. Penyebab secara langsung yaitu perbuatan yang dilakukan secara langsung 

dan berefek terhadap seorang santri yang terkena hal tersebut. Diantara 

yang termasukke dalam faktor penyebab secara langsung ialah adanya 

paksaan, keinginan sendiri dan keluarga. 

b. Penyebab secara tidak langsung yaitu perbuatan yang secara tidak langsung 

terlihat akan tetapi perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat 

signifikan terhadap seorang santri. Diantara yang termasuk ke dalam faktor 

penyebab secara tidak langsung ialah fasilitas, sistem pembelajaran, 

keefektifan tata tertib, sanksi, dan kurangnya wadah aspirasi bagi santri  

untuk mengungkapkan kritik dan saran. 

B. Saran 

Memperhatikan kembali kesimpulan dari penelitian ini, maka saran-

saran yang dapat diberikan dan sekiranya diharapkan dapat menjadi masukan 

yang bermanfaat ialah: 

a. Bagi pengurus, agar lebih bijak dalam mengambil keputusan serta 

menyesuaikan situasi dan kondisi, lebih merangkul terhadap santri-santri 

yang melakukan pelanggaran, menampung dan menanggapi asrpirasi dari 

santri, lebih bersikap fleksible dan jangan terlalu kaku.  

b. Bagi santri, agar lebih disiplin dalam mentaati peraturan, bisa mengatur 

waktu dengan baik, lebih berani dalam mengungkapkan aspirasi. 

c. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam lagi data-data 

yang belum dimuat dalam penelitian ini dan hasil penelitian ini dapat 
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dijadikan sebagai referensi dan bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam 

rangka memperoleh khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal 

interkasi sosial di pondok pesantren.  
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