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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pondok pesantren 

Miftahul Ulum dalam meningkatkan kedisiplinan santri di pondok Miftahul Ulum 

Jakarta. Berdasarkan pengamatan di lapangan, salah satu problem tidak 

terciptanya perilaku disiplin santri adalah adanya santri yang masih kurang bisa 

mengatur waktu, dan sebagian dari mereka kurang memahami dan kurang 

berperilaku disiplin. Berbagai pelanggaran, kurang bisa mengatur waktu dan 

kurang bisa memahami dan melaksanakan peraturan adalah merupakan masalah 

bagi pondok pesantren untuk merealisasikan visi dan misi pondok pesantren 

Miftahul Ulum Jakarta 

 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Sumber data primer yaitu Pimpinan dan Guru pondok pesantren, sedangkan 

sumber data sekunder adalah santri pondok pesantren. Metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pondok pesantren Miftahul Ulum 

dalam meningkatkan kedisiplinan santri ditempuh melalui sosialisasi dan 

penerapan peraturan, peningkatan disiplin dalam pembelajaran intrakulikuler dan 

ekstrakulikuler, dan keharusan mengikuti kegiatan sholat berjama’ah melalui 

pendekatan ketauladanan, teguran dan hukuman. 

 

Kata Kunci : Upaya , Pondok Pesantren, Santri, Disiplin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya 

tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal 

dengan sebutan ustadz dan mempunyai asrama untuk tempat menginap 

santri. Santri tersebut berada dalam komplek yang juga menyediakan 

masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan 

lainnya. Komplek ini biasanya di kelilingi oleh tembok untuk dapat 

mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.
1
  

 Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu 

pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar 

para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal 

sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin 

berasal dari bahasa Arab Funduq yang berarti asrama atau hotel. 

Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan 

pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, di mana seorang 

ustadz mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan 

kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad 

                                                                   
1
 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, LP3S, 

(Jakarta, 1983), h.18 
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pertengahan, dan para santrinya tinggal di pondok (asrama) dalam 

pesantren tersebut.  

 Pendidikan di Pondok Pesantren dikatakan bersifat spesifik karena 

pada umumnya pendidikan tersebut lebih banyak mendalami satu bidang 

ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian kyai sekalipun ditambahkan 

pengetahuan lain yang bersifat sekunder, tetapi tidak menghilangkan ciri 

pendalaman ilmu pada pondok pesantren. 

 Sehubungan dengan degradasi moral yang terjadi pada generasi 

penerus bangsa, kini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada 

pembangunan  karakter. Pembangunan karakter bangsa menjadi salah 

satu perhatian kuat pemerintah. Pendidikan karakter bukanlah kebijakan 

yang baru tentang pendidikan melainkan upaya mengembalikan 

penyelenggaraan pendidikan kepada esensi yang sesungguhnya, 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 (1) UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas. ―Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.‖
2
 

                                                                   
 

2
  Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 2. 
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 Lembaga pendidikan di Indonesia, memiliki tiga jenis lembaga 

pendidikan. Yaitu lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. 

Pelajar atau peserta didik tidak hanya terdapat dalam lembaga pendidikan 

formal seperti sekolah saja, akan tetapi peserta didik juga terdapat pada 

lembaga pendidikan non formal seperti di pondok pesantren yang peserta 

didiknya lebih akrab disebut santri. Pondok pesantren merupakan salah 

satu lembaga pendidikan non formal di Indonesia. 

 Pendidikan harus dikembangkan dalam bingkai yang utuh Sistem 

Pendidikan Nasional dan dalam rangka mencapai Tujuan Utuh  

Pendidikan  Nasional.  Pendidikan karakter merupakan  bagian yang 

penting dari proses pendidikan. Sehingga sudah seharusnya tidak ada 

dikotomi antara pendidikan akademik dan pendidikan karakter. 

 Karakter adalah proses perkembangan, dan pengembangan karakter 

adalah sebuah proses berkelanjutan dan tak pernah (never ending process) 

selama manusia hidup dan selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap 

eksis.
3
 

 Dalam pendidikan karakter ada 18 nilai yang harus dikembangkan 

sekolah dalam menentukan keberhasilan pendidikan karakter yaitu: 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

                                                                   
 

3
 Thomas Lickona, Character Matters; Persoalan Karakter, Bagaimana Membantu Anak 

Mengembangkan Penilaian Yang Baik, Integritas dan Kebajikan Penting Lainnya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), h. xi. 
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prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.
4
 

 Sudah kita ketahui bahwasanya pada akhir-akhir ini permasalahan 

yang sering dibahas adalah permasalahan seputar tentang kedisiplinan. 

Kedisiplinan menjadi sorotan penting baik dalam dunia pendidikan 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sering kita jumpai beberapa 

pelajar melakukan tindakan tidak disiplin baik itu disiplin terhadap diri 

sendiri, masyarakat, maupun di sekolah. Tindakan tersebut menjadi 

sorotan masyarakat sekitar bahwasanya pada lazimnya seorang pelajar 

harus lebih mengetahui dan menerapkan perilaku disiplin. 

 Biasanya, disiplin dilakukan dengan keterpaksaan. Ketika ada 

pengawasan dari petugas (pemimpin) timbulah perilaku disiplin, akan 

tetapi bila tidak ada pengawasan dari petugas (pemimpin) maka 

pelanggaran dilakukan. Contoh perilaku disiplin dan pelanggarannya 

yang sering terjadi di sekolah yaitu siswa yang dituntut untuk masuk 

kedalam kelas tepat waktu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh 

sekolah, akan tetapi biasanya ada saja siswa yang melanggar peraturan 

tersebut dengan terlambat masuk kedalam kelas yang tidak sesuai dengan 

ketentuan sekolah terutama bila tidak ada petugas yang mengawasinya. 

Oleh karena itu, disiplin yang terpaksa identik dengan ketakutan pada 

hukum. Sedangkan disiplin karena kesadaran menjadikan hukum sebagai 

alat yang menyenangkan di jiwa dan selalu siap sedia untuk menaatinya. 

                                                                   
 

4
 Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah 

,(Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2012), h.40. 
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 Sebenarnya, untuk menegakan suatu disiplin tidak selamanya harus 

melibatkan orang lain, akan tetapi melibatkan diri sendiri juga bisa. 

Bahkan melibatkan diri sendirilah yang lebih penting, sebab penegakan 

disiplin karena melibatkan diri sendiri berarti disiplin yang timbul itu 

adalah karena kesadaran. 

 Banyak sekali pondok pesantren yang berada di Indonesia salah 

satunya yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ad-diniyah yang berada 

di Gandaria Jakarta Selatan. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ad-

diniyah Jakarta merupakan pondok pesantren yang memiliki jumlah 

santri cukup banyak saat ini. Pandangan sebagian besar santri 

menyatakan bahwa Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ad-diniyah Jakarta 

merupakan pondok yang sangat ketat peraturannya. Berdasarkan 

pengalaman sebagian besar santri, dapat diketahui bahwa tidak semua 

santri memiliki kesadaran untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang 

diadakan oleh pihak pengasuh pondok pesantren. Terlebih jika latar 

belakang mereka berada di Pondok Pesantren karena terpaksa. Di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Ad-diniyah, mayoritas santrinya adalah pelajar 

yang menduduki bangku Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, 

seharusnya mereka sudah lebih memahami arti pentingnya disiplin. Akan 

tetapi, dari latar belakang mereka berada di Pondok Pesantren karena 

terpaksa sehingga mereka belum memahami sistem pendidikan di Pondok 

Pesantren itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya disiplin 

pada setiap kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren tersebut. 
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Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidak disiplinan santrinya, pihak 

pengasuh pondok menerapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh 

santrinya. Dalam proses penanaman kedisiplinan tersebut, pihak 

pengasuh pondok pesantren mengadakan kepengurusan pondok dan 

organisasi internal yang dipercaya dapat membantu kontrol kedisiplinan 

santri pada setiap kegiatan.
5
 

 Tadi sudah dipaparkan contoh pelanggaran yang dilakukan siswa 

di sekolah. Berbeda jika berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ad-

diniyah , disiplin dilakukan dengan keterpaksaan. Ketika ada pengawasan 

dari petugas (pengurus) timbulah perilaku disiplin, akan tetapi bila tidak 

ada pengawasan dari petugas (pengurus) maka pelanggaran dilakukan. 

Contoh lain perilaku disiplin dan pelanggarannya yang sering terjadi di 

Pondok Pesantren yaitu santri masih banyak yang telat melakukan sholat 

berjamaah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pondok Pesantren, 

akan tetapi biasanya ada saja santri yang melanggarnya terutama bila 

tidak ada petugas yang mengawasinya bahkan tidak sholat berjama’ah 

pun ada. Oleh karena itu, disiplin yang terpaksa identik dengan ketakutan 

pada hukum. Sedangkan disiplin karena kesadaran menjadikan hukum 

sebagai alat yang menyenangkan di jiwa dan selalu siap sedia untuk 

menaatinya.
6
 

 Berdasarkan hasil observasi tanggal 26 Februari 2019, dapat 

diketahui bahwasanya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

                                                                   
 

5
 Ustadz Wasdi, Guru Pondok, Wawancara Pribadi, Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta, 07 Agustus 2019 

 6
 Hasil Observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta, 26 Februari 2019 



7 
 

 
 

merupakan lembaga pendidikan non formal yang berupaya menanamkan 

akhlaq dan kedisiplinan. Menurut pihak pengasuh pondok, sangatlah 

penting mendidik santri dengan menanamkan kedisiplinan. Karena 

menurut beliau yang namanya manusia itu dapat dengan mudah berubah-

rubah sehingga dengan adanya penanaman kedisiplinan kepada santrinya, 

mereka dapat mengingat dan mengontrol diri sesuai dengan etika santri 

dan menjiwai perilaku kedisiplinan hingga diharapkan munculah disiplin 

itu sebagai kesadaran diri. 

 Dalam menanamkan kedisiplinan terhadap santrinya, pihak 

pengasuh pondok pesantren membentukan organisasi intern yang 

membantu jalannya kegiatan dan kontrol terhadap kegiatan yang 

berlangsung, pembuatan kartu izin santri, peraturan madrasah diniah, 

peraturan madrasah Qur’an dan lain sebagainya. Dengan adanya beberapa 

peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa santri semakin disiplin dalam 

mengaji dan mengikuti kegiatan yang berada di pondok pesantren.
7
 

 Maka dari itu peneliti akan mengulas judul dari permasalahan yang 

ada saat ini Dari berbagai fakta yang telah disebutkan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi dilingkungan 

khususnya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta, dengan tema 

yang berjudul “Upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Jakarta” 

                                                                   
 7

 Hasil Observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta, 26 Februari 2019 
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B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus 

Bagaimanakah Penanaman Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Jakarta 

2. Sub Fokus Penelitian 

a. Upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta dalam 

menerapkan Peraturan Pondok Pesantren  

b. Upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta meningkatkan 

kedisiplinan santri dalam pembelajaran. 

c. Upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta dalam 

mengawasi santri mengikuti kegiatan sholat berjama’ah. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta dalam 

menerapkan peraturan Pondok Pesantren ?  

2. Bagaimana upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

meningkatkan kedisiplinan santri dalam pembelajaran ? 

3. Bagaimana upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta dalam 

mengawasi santri mengikuti kegiatan sholat berjama’ah ? 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

a. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang peduli dengan upaya 

Pondok Pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santri di 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta. 
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b. Sebagai pedoman bagi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

dalam meningktatkan kedisiplinan santri. 

2. Praktis 

a. Sebagai perluasan wawasan bagi Pondok Pesantren dalam 

mengantisipasi ketidak disiplinan santri di Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Jakarta 

b. Supaya Pondok Pesantren memiliki rasa peduli terhadap 

kedisiplinan santri anak yang sudah menduduki masa remaja. 

c. Sebagai pedoman bagi Pengurus Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Jakarta (OP3MU) dalam mengantisipasi ketidak disiplinan 

santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 

 

E. Sistematika Penulisan. 

 Dalam pembahsan karya ilmiah haruslah diuraikan secara jelas, 

untuk mendapatkan uraian secara jelas, maka peneliti menyusun 

penelitian ini mkenjadi lima bab yang secara sistematis adalah sebagai 

berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN 

 Pada bab pendahuluan ini peneliti akan mendeskripsikan scera 

umum dan menyeluruh mengenai skripsi ini, terdiri dari beberapa sub 

pokok bab yang meliputi anatara lain: latar belakang masalah, fokus dan 

sub fokus penelitian, rumusan masalah, kegunaan penelitian, sistematika 

penulisan. 
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Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab II ini diuraikan dari teori-teori yang penunjang penelitian, 

yang diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya. Kajian pustaka pada 

penelitian ini menjelaskan tentang beberapa aspek penting yakni tentang 

pengertian upaya, pengertian organisasi, pengertian pesantren, pengertian 

disiplin, pengertian santri, metodologi pendidikan pesantren, elemen-

elemen sebuah pesantren, ciri-ciri pendidikan pesantren, dan tujuan 

disiplin. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 pada bab III ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. Di 

dalamnya mencakup mentode penelitian, yang isisnya meliputi, tujuan 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan 

prosedur penelitian, fdata dan sumber data, teknik dan prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data : kredibilitas, 

transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menguraikan secara singkat dan jelas analisis data 

yang diperoleh dari lapangan serta menyajikan data dari lapangan yang 

kemudian digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalh 

penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan terkait hasil 

penelitian yang penulis buat, serta memberikan saran untuk meningkat 
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upaya yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskriptif Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Upaya Pondok Pesantren 

  Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) diartikan 

sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai 

suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
1
 

  Dapat juga upaya diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh 

orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
2
 Dari 

pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu 

hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

  Berbeda menurut Poerwadarminta ―Upaya adalah usaha untuk 

menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala 

sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat 

lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan 

fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan‖.
3
 Upaya sangat 

berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang 

                                                                   
 

1
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1250 

 
2
 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English 

Press, 2002), h 1187 

 
3
 Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 

h. 574  
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kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan 

alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan 

atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam 

mengatasi suatu masalah. 

  Pendidik atau guru merupakan orang yang mengajar dan memberi 

pengajaran karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang 

pendidikan peserta didik.
4
 Dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.
5
 

  Dapat disimpulkan bahwa upaya guru merupakan suatu usaha dari 

seorang pendidik atau guru untuk mengarahkan peserta didik dalam 

mencapai suatu hal. Guru merupakan suatu pendidikan dengan hak dan 

kewajibannya harus dapat menuntun siswa agar dapat mencapai tujuan 

dalam kegiatan pembelajaran. Usaha kegiatan yang dilakukan guru dalam 

tahap mencari jalan keluar tersebut diwujudkan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan peserta didik 

                                                                   
 

4
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 56 

 
5
 Undang-Undang Guru dan Dosen (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 222 



14 
 

 
 

  Upaya guru yang di maksud ialah upaya pondok pesantren, tanpa 

adanya guru pondok pesantren tidak bisa mencapai tujuan yang di 

harapkan. Upaya yang dilakukan Pondok Pesantren yaitu : 

a. Upaya Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Nilai Syari’ah  

  Di era zaman modern ini kebanyakan anak sulit diatur. Ini 

merupakan dampak dari era globalisasi, perkembangan teknologi dan 

informasi yang menyebar kedalam masyarakat luas hingga anak-anak. 

Remaja zaman sekarang lebih banyak membantah jika ditegur oleh 

guru atau orang tua. Dalam hal ini sebagai pondok harus mampu 

memberikan informasi-informasi yang benar sesuai ajaran islam, agar 

anak-anak khususnya remaja tidak salah kaprah dan mampu 

menyaring informasi yang didapatkan dari luar.  

   Adapun upaya yang dilakukan dalam menanamkan nilai 

syariah santri antara lain.
6
 

1) Keteladanan (Uswah Hasanah)  

  Salah satu metode pendidikan yang dianggap besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan proses belajar mengajar adalah 

metode pendidikan dengan keteladanan. Dimaksud dengan model 

keteladanan disini yaitu suatu metode pendidikan dengan cara 

memberikan contoh yang baik kepada para santri, baik dalam 

ucapan maupun perbuatan.
7
 Keteladanan bukan hanya sekedar 

memberikan contoh dalam melakukan sesuatu, tetapi juga 

                                                                   
 

6
 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, (Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014), h.99 

 
7
 Heri Jauhar Muchtar, Fikih Pendidikan,(Bandung:Remaja Rosdakarya,2008), h.224 
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menyangkut berbagai hal yang dapat diteladani, termasuk 

kebiasaan-kebiasaan yang baik merupakan contoh bentuk 

keteladanan.
8
 Murid adalah makhluq yang sedang derada dalam 

proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-

masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang 

konsentrasi menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.
9
 

2) Pembiasaan  

  Pembiasaan dalam beragama dapat menciptakan kesadaran 

dalam beragama, yaitu dengan cara melakukan pembiasaan kepada 

santri dengan memberikan contoh kepada orang lain dalam hal 

kebaikan. Rasulullah SAW sendiri diutus kedunia tidak lain adalah 

untuk menyempurnakan akhlak, dengan memberikan contoh 

pribadi beliau sendiri. Hal ini bertujuan agar para santri memiliki 

kebiasaan yang baik, dan kebuiasaan itu akan dibawa kemanapun 

dia pergi. 

  Pembiasaan dalam melakukan sesuatu secara berulang-

ulang dikerjakan oleh anak sejak kecil yang sangat mempengaruhi 

perkembangan pribadinya, seperti yang telah diungkapkan oleh 

imam Al-Ghazali bahwa kepribadian manusia itu pada dasarnya 

dapat menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasan. 

Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan pada aktifitas 

tertentu sehingga menjadi akifitas yang terpola atau tersistem. 

                                                                   
 

8
 Furqon Hidayatulah, Pendidikan karakter: Membangun Karakter Bangsa,(Surakarta: 

Yuma Pressindo,2010), h.42 

 
9
 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1990), h.79 
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10
Menurut Asmaun Shalan dalam bukunya, pembiasaan dalam 

beragama dapat menciptakan kesadaran dalam beragama, yaitu 

dengan cara melakukan pembiasaan kepada warga sekolah dengan 

memberikan contoh kepada orang lain dalam hal kebaikan. 

Rasulullah akhlak, dengan memberikan contoh pribadi beliau 

sendiri.
11

 

3) Hukuman  

  Santri tidak selamanya patuh terhadap peraturan pondok 

pesantren, sebagian santri juga banyak yang nakal dal melanggar 

peraturan yang dibuat di pesantren. Alhasil bagi yang melanggar 

akan mendapatkan hukuman-hukuman yang telah dibuat dan 

disepakati oleh pihak pondok, Hukuman adalah sebuah cara untuk 

mengarahkan perilaku seseorang agar sesuai dengan peraturan 

yang berlaku secara umum. Tetapi hukuman tersebut adalah 

hukuman yang mendidik karakter para santri. 

  Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul, Fiqh Sunah, 

beliau mengatakan hukuman adalah suatu tindakan edukatif yang 

bersifat mendidik dan menolong bagi seseorang yang melakukan 

tindakan pidana.
12

 

 

 

                                                                   
 

10
 Furqon Hidayatullah, op. cit. h.52 

 
11

 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Reliqius Disekolah (Upaya Mengembangkan 

PAI Dari Teori Ke Aksi ( Malang: Uin Maliki Press, 2010), h.131 

 
12

 Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami, Fiqh Sunah jilid 10,(Bandung: Al-Maarif, 1987), 

h.14 
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b. Upaya Pondok dalam Meningkatkan Nilai Akhlaq  

 Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang hanya 

dalam bentuk pengakuan. Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang 

diridai oleh Allah SWT, akhlak yang baik itu dapat diwujudkan 

dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi 

segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti 

ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk 

mendekati yang ma’ruf dan menjauhi yang munkar. 

 Pembentukan akhlak tersebut dititik beratkan pada pembentukan 

mental anak atau remaja agar tidak terjadi penyimpangan. Sebab 

pembinaan akhlak berarti bahwa anak dituntut agar belajar memiliki 

sikap-sikap diantaranya adalah.
13

 

1) Mengajarkan budaya ta’dhim 

 Budaya pondok begitu indah untuk dipangdang dan 

dirasakan, di lingkungan pondok dibiasakan untuk saling 

menghormati terhadap sesama, terutama para santri harus 

memiliki rasa ta’dhim, kepatuhan, kesopanan yang besar terhadap 

kyai, ustadz, dan pengurus pondok. Budaya baik ini bertujuan 

agar mereka mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat, 

kerana seperti itulah adab seorang murid terhadap guru. Dan 

khususnya bagi santri yang berada di luar lingkungan pondok atau 

setelah mereka lulus nanti, mereka akan tetap memiliki kebiasaan 

                                                                   
 

13
 Sudarsono, Etika dalam Islam tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta,1991), h.148 
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rasa ta’dim, sopan, dan saling merhomati terhadap sesama. Adab 

atau akhlak merupakan suatu keadaan jiwa yang menyebabkan 

jiwa bertindak tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan secara 

mendalam. Kemudian melalui praktek terus menerus akan 

menjadi karakter.
14

 

2) Mengajarkan tentang tenggung jawab  

 Pondok pesanten juga men/gajarkan kepada santi tentang 

tangung jawab kepada santri atas apa yang telah diperbuat. Untuk 

itulah ada sebuah hukuman bagi santri yang melakukan 

pelanggaran atau lalai yang disebut dengan ta’zir. Selain itu, 

santri juga dituntut untuk bertanggung jawab atas kepercayaan 

orang tua memasrahkan mereka kepada pondok pesantren. Hal ini 

dimaksudkan agar para santri berusaha untuk memenuhi harapan 

orang tua sebagai anak yang sholeh dan taat beragama. Tanggung 

jawab merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan diri seseorang sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Jujur bagi 

anak merupakan hal yang abstrak. Artinya, anak belum dapat 

mengerti secara jelas apa itu jujur. Oleh karena itu hanya dapat 

dikenalkan dan ditanamkan kepada anak melalui perbuatan yang 

                                                                   
 

14
 Abu Ali Ahmah Al-Miskawaih, Menuju Kesempurnaan Akhlak, (Bandung: 

Mizan,1994), h.56 
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nyata. Dalam konteks ini, ketika orang tua atau pendidik berkata 

atau berjanji harus ditepati.
15

 

3) Mengajarkan sikap amanah  

 Amanah merupakan akhak yang mendasar yang menjadi 

karakter Nabi SAW sejak beliau kecil hingga menadi seorang 

Nabi. Sampai-sampai kaum musyrikin sendiri menyebut beliau 

sebagai ―orang yang selalu jujur dan terpercaya‖. Ini berisi 

pelajaran bagi anak muslim agar meneladani Rasulullah saw. Hal 

itu akan membantunya kelak untuk menunaikan tugas dakwah, 

menyeru kepada Allah. Sikap amanah ini juga harus ditanamkan 

pada diri santri saat ini. Sikap amanah saat ini terasa mulai luntur 

dengan pergeseran budaya dan teknologi. Misalkan saja para 

santri yang berseolah umum di luar bermapatian kepada penguus 

pondok untuk mengerjakan tugas kelompok dari sekolah, ternyata 

berbohong hanya untuk bermain bersama teman. Maka menjadi 

tugas berat bagi pondok untuk mendidik santri bersikap amanah 

dalam segala hal. Karena dengan sikap amanah merupakan ladang 

bagi seseorang untuk mendapat kepercayaan dari orang lain.
16

 

Dalam melatih santri untuk bersikap amanah dapat dilakukan 

dengan cara: 

                                                                   
 

15
 Fadillah Muhammad dan lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, 

(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2013), h.190 

 
16

 Syeikh Muhammad Said Mursi, Seni Mendidik Anak 2, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 

2004), h. 53 
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a) Memegang amanah dari kyai atau pengurus pondok yang 

diemban dengan baik 

b) Jujur 

c) Menepati janji 

d) Tidak berbohong 

e) Selalu mengingat bahwa segala perbuatan akan ada 

balasannya 

2. Pondok Pesantren 

a. Pengertian Pondok Pesantren 

 Pondok, asrama bagi para santri, merupakan ciri khas tradisi 

pesantren, yang membedakannya dengan sistem pendidikan 

tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah 

Islam di negara-negara lain. Bahkan sistem asrama ini pula yang 

membedakan pesantren dengan sistem pendidikan surau di daerah 

Minangkabau. Di Afghanistan misalnya, para murid dan guru-gurunya 

yang belum menikah tinggal di Masjid, jika masjid tersebut cukup 

luas, satu atau dua kamar yang disebut hujrah dibangun di samping 

masjid untuk tempat tidur para murid dan guru-guru. Kebanyakan 

murid tinggal menyebar di langgar-langgar yang berdekatan dengan 

masjid yang besar tersebut. Para murid di langgar-langgar ini biasanya 

memimpin sembahyang lima waktu bagi jamaah (masyarakat) 

setempat dan atas kedudukannya ini masyarakat menanggung 

kebutuhan makan para tullab (murid). Pada musim panen, sebagian 
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dari hasil panen disedekahkan kepada tullab sebagai hak Allah. 

Sedekah ini biasanya dibelanjakan oleh tullab untuk kebutuhan 

pakaian dan uang uang saku.
17

 

 Di negara-negara Islam yang lain, para ulama kebanyakan 

merupakan penduduk kota. Dengan demikian, para murid dari jauh 

yang belajar di bawah bimbingan ulama tersebut dapat menyewa 

tempat tinggal di sekitar rumah gurunya, yang biasanya tersedia cukup 

banyak. Di Mekkah dan Madinah misalnya, yang merupakan dua 

pusat utama bagi studi Islam tradisional, para ulama mengajar murid-

muridnya di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Para murid yang 

kebanyakan datang dari luar negeri, tinggal dalam koloni-koloni. 

Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir, menyediakan akomodasi dalam 

komplek universitas, tetapi tidak seperti pesantren, Al-Azhar 

berkembang dari sistem pendidikan masjid tradisional di mana 

pemerintah memegang inisiatif penting dan yang akhirnya merupakan 

instansi milik masyarakat sepenuhnya. 

 Pesantren didirikan sebagai pembebasan dari belenggu 

keterbelakangan pendidikan dan soisal ekonimi. Di sisi lain, pesantren 

didirikan sebagai bagian dari adaptasi komunitasnya atas tantangan 

modernitas. Dalam studi sepuluh pesantren yang terbentang dari NTB, 

Sulawesi Selatan, dan Jawa terbagi menjadi empat konteks historis: 

periode 1910-1920-an, 1940-an (awal kemerdekaan), akhir 1960-an 

                                                                   
 

17
 N. Snider, ―Mosque Education in Afghanistan, dalam Muslim World, vol. LVIII, No. 1, 

1968, h. 34-35 
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(awal Orde Baru) dan 1980-an pertengahan kekuasaan Orde Baru. Ini 

adalah periode-periode sejarah yang membebaskan berdasarkan 

konteks masing-masing struktur sosialnya. Periode 1920-1930-an 

adalah periode kebangkitan intelektual wilayah yang menudian 

disebut Nusantara, tempat penyadaran Nasionalisme dan pentingnya 

melembagakan intelektualisme melalui pendidikan rakyat. Mobilitas 

para intelektual menuju sentra-sentra peradaban, atau menciptakan 

komunitas baru yang dilandasi oleh tradisi religiusitas yang kuat di 

tengah hegemoni kekuasaan lokal lama yang sebelumnya menekan 

masyarakat.  

 Tiga pesantren didirikan dalam periode awal ini: Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Situbondo (1914), Pesantren Cipasung (1931) 

dan Pesantren DDI Mangkoso (1939). Dalam periode ini, berdiri 

ratusan pesantren sebagai respon atas hegemoni kolonial yang tidak 

memeberi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak 

dasarnya antara lain pendidikan. Pesantren juga menjadi simbol 

oposisi masyarakat Islam atas pemerintah kolonial Belanda. 

Antikolonialisme ini membangkitkan pertumbuhan pendidikan agama 

di bawah kepemimpinan dan bimbingan pesantren.
18

 

 Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada dan 

mengakar dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum lahirnya sistem 

persekolahan yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. 

                                                                   
 

18
 Badrus Sholeh, Budaya Damai Komunitas Pesantren, (Jakarta:LP3ES,LSAF dan The 
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Pesantren pada masa lalu tidak diragukan lagi keberhasilannya dalam 

mendidik santri menjadi orang yang shalih dan bermoral tinggi, suatu 

kualitas yang tak bisa diabaikan masyarakat yang mendambakan 

ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. 

 Pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren menjelang abad 

ke-21 ini, merupakan fenomena yang cukup menarik untuk disimak 

dan dicermati. Pondok pesantren merupakan khazanah budaya 

indigenous masyarakat Islam di Indonesia yang telah turut 

memperkaya dan menjadi penyangga budaya masyarakat Islam dan 

bangsa Indonesia selama berpuluh tahun, terutama pada masa 

kolonial. Juga dalam era reformasi pembangunan ini ia telah 

mengambil bagian yang cukup signifikan di dalam menggerakan 

partisipasi sosial dan memberikan orientasi nilai bagi pembangunan. 

Terutama bagi masyarakat yang berada di dalam wilayah pengaruh 

pondok pesantren.
19

 

 Di Indonesia Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan 

saja tetapi telah menjadi lembaga sosial dan penyiaran 

agama.
20

 Sehubungan dengan itu pesantren memiliki tingkat integritas 

yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, dan menjadi rujukan bagi 

kehidupan masyarakat umum yang memandang pesantren sebagai 

komunitas khusus yang ideal terutama dalam bidang moral kehidupan 

beragama. Ia telah memainkan peran penting karena merupakan 
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sistem pembelajaran dan pendidikan tertua di Indonesia dan menjadi 

sebuah media sosialisasi formal dimana keyakinan-keyakinan, norma-

norma, dan nilai-nilai Islam ditransmisikan dan ditanamkan. 

 Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia yang bersifat tradisional. Predikat ini dikaitkan oleh 

Kuntowijoyo dengan ciri-ciri utama, yakni kurikulum, metode 

pembelajaran, dan kelembagaan.
21

 Kurikulum dalam kaitan ini 

memiliki muatan pelajaran agama Islam seluruhnya ditambah dengan 

pelajaran ilmu alat, terutama bahasa arab,untuk memahami teks-teks 

keagamaan dalam bahasa aslinya yang bertujuan untuk menciptakan 

dan mengembangkan kepribadian muslim, mempelajari, mendalami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 

 Kitab kuning yang merupakan khazanah Islam produk ulama al-

salaf al-shalih, dijadikan panduan oleh para kiai, nyai dan santri untuk 

memahami substansi ajaran yang ada dalam al-Qur’an dan Hadits. 

Pesantren merupakan warisan para Wali Songo. Mereka berbaur di 

tengah masyarakat Nusantara dan berdakwah dengan metode 

akulturasi, mengapresiasi tradisi dan kearifan lokal, serta memberikan 

keteladanan dengan berpegang pada al-Qur’an, Hadits dan kitab 

kuning.
22
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 Dalam sistem pendidikan pesantren terdapat tiga unsur yang saling 

terkait yaitu: (1) Pelaku: kiai, Ustadz, santri, dan pengurus. (2) 

Sarana perangkat keras: Mesjid, rumah kiai, rumah ustadz, pondok, 

gedung sekolah, tanah untuk keperluan kependidikan, gedung-gedung 

lain untuk keperluan-keperluan seperti perpustakaan, kantor organisasi 

santri, keamanan, koperasi dan lain sebagainya, dan (3)Sarana 

perangkat lunak: tujuan, kurikulum, sumber belajar yaitu kitab, buku-

buku dan sumber belajar lainnya, cara mengajar (bandongan, 

sorogan, halaqah dan menghafal) dan evaluasi belajar– mengajar.
23

 

Kelengkapan unsur-unsur tersebut berbeda-beda di antara pesantren 

yang satu dan pesantren yang lain. 

 Sistem pendidikan pondok pesantren sebetulnya sama derngan 

sistem yang dipergunakan akademik militer, yakni dicirikan dengan 

adanya sebuah beranda yang disitu seseorang dapat mengambil 

pengalaman secara integral. Sistem pendidikan sekolah umum 

sekarang ini, sebagai budaya pendidikan nasional, pondok pesantren 

mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya, pondok pesantren 

digolongkan kedalam sub kultur tersendiri dalam masyarakat 

Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam berbagai tulisan terdahulu, 

menurut saya, ada tiga elemen yang mampu membentuk pondok 

pesantren sebagai sebuah subkultur: 1. pola kepemimpinan pondok 

pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara, 2. kitab-kitab 
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rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad dan 3. sistem 

nilai (value system) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat 

luas.  

 Sebuah penelitian tentang pandangan hidup ulama Indonesia 

menjelsaskan bahwa pndok pesantren merupakan latar belakang 

pendidikan yang mampu membentuk pola pikir dan prilaku santrinya  

adalah suatu fakta yang menunjukan kebutuhan riil masyarakat akan 

peran partisipatoris pondok pesantren.
24

 

 Pondok pesantren dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, 

baik secara intelektual dan perilaku. Pendidikannya mengharuskan 

santri tinggal di asrama pondok, selain bertujuan agar lebih fokus 

dalam belajar ilmu pengetahuan juga untuk melatihan kemandiriaan 

santri. 

 Dengan semakin berkembangnya pondok pesantren sebagai 

institusi pendidikan, berkembang juga cara pengasuhan terhadap 

santri, karena santri tinggal di pondok sebagai tempat tinggal 

sekaligus tempat untuk hidup mandiri. Dhofir mengatakan Sistem 

asrama ini merupakan cirri khas tradisi pesantren yang 

membedakannya dengan system pendidikan lainnya.
25

 

 Kini cara pengasuhan pondok pesantren tidak hanya berpusat 

kepada satu figur kiai saja, akan tetapi para pengasuh lainnya: ustadz, 
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Grafindo Persada, 2006), h. 70 



27 
 

 
 

ustadzah, pembina maupun istilah lainnya. Hal ini dikarenakan 

banyak pesantren yang memiliki banyak santri, sehingga dibutuhkan 

banyak pembina untuk membina dan mendidik satri di asrama. 

 Pola asuh yang diterapkan di asrama cenderung bersifat 

outhoritarian atau berpusat pada satu figur saja. Melalui gaya 

pembinaaan yang seperti ini diharapkan santri akan patuh dan 

berkembang kearah yang diharapkan oleh pondok pesantren. Gaya 

pengasuhan yang authoritarian berpengaruh terhadap kondisi santri 

yang tinggal di pondok pesantren bila dibandingkan dengan pola asuh 

yang lainnya seperti permisif dan demokratis. Pengaruh yang 

menonjol salah satunya terhadap kedisiplinan santri. Oleh sebab itu 

Pembina harus membiasakan santri untuk mengikuti serangkaian 

kegiatan pondok pesantren dan menaati peraturan yang berlaku. 

Strategi untuk mencapai tujuan mendisiplinkan santri antara lain 

melalui keteladanan pengasuhnya melalui nasehat-nasehat, bimbingan 

dan ta‟zir (hukuman). 

 Menurut Gragey dan Madson di dalam bukunya Moch. Shochib 

―Disiplin diri anak merupakan produk. Adapun disiplin dan 

kepemilikan disiplin memerlukan proses belajar.‖
26

 

 Disiplin menumbuhkan kematangan dengan fungsi pokok 

mengajarkan anak menerima pengekangan yang dilakukan dan 

membantu mengarahkan energi anak ke dalam jalan yang berguna dan 
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diterima secara sosial. Kehidupan ini sebagian berisi pelaksanaan 

kebiasaan dan pengulangan kegiatan secara rutin dari hari ke hari 

yang berlangsung tertib. Di dalam kegiatan dan kebiasaan yang 

dilakukan secara rutin ini terdapat nilai-nilai atau norma-norma yang 

menjadi tolak ukur tentang benar tidaknya pelaksaannya oleh 

seseorang. Norma-norma itu terhimpun menjadi aturan yang harus 

dipatuhi, karena setiap penyimpangan atau pelanggaran akan 

menimbulkan keresahan dan kehidupan  pun akan berlangsung tidak 

efektif, bahkan tidak efesien. Dengan demikian, berarti manusia 

dituntut untuk mematuhi berbagai ketentuan atau harus hidup secara 

disiplin. 

 Di atas semua nilai kodrat itu ternyata Allah SWT sebagai sang 

pencipta telah menetapkan norma-norma bagi manusia dalam 

menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Norma-norma 

itu berisi tentang perintah yang dilakukan dan larangan yang harus 

dijauhi. Oleh karena itu, nilai-nilai itu disebut juga nilai-nilai al-

kodrati. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra’d ayat 37. 

 
 “Dan Demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai 

peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. dan seandainya kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, 

Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu 

terhadap (siksa) Allah.”
27
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 Dari uraian di atas sudah jelas bahwa kedisiplinan  itu sangat 

penting terhadap perkembangan kepribadian anak dan masyarakat 

sekitarnya. Dalam mendisiplinkan anak tidak harus menggunakan 

kekerasan atas hukuman yang bersifat fisik, namun dapat juga dengan 

penyadaran melalui ibadah amaliah dan hukuman yang bersifat 

mendidik/tarbawi. 

 Latar belakang santri yang berbeda-beda dan jumlahnya yang 

banyak menyebabkan pola asuh  dalam mendisiplinkan santri yang 

diajarkan Pembina tidaklah mudah dilakukan. Para santri datang 

dengan membawa kebiasaan pengasuhan dari orang tuanya masing—

masing yang berbeda dan kemudian harus membiasakan dengan gaya 

pengasuhan di pondok pesantren. Dengan adanya interaksi timbal 

balik antara komponen-komponen pondok pesantren, khususnya 

hubungan Pembina dengan santri seta berbagai peraturan dan kegiatan 

rutin pondok pesantren lambat laun akan menghasilkan suatu 

perubahan berupa kedisiplinan santri. 

 Pondok pesantren yang menggunakan system asrama dimana 

jumlah santrinya dikelompokkan dalam jumlah yang besar dengan 

tenaga yang minim akan mengurangi intensifnya bimbingan yang 

diberikan terhadap santri mukim. Sehingga perlu adanya pola asuh 

yang intensif yang diberikan kiai maupun pembina pondok. 

 Dari uraian panjang lebar di atas penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa pengerti pondok pesantren adalah suatu lembaga 
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pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan 

dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan 

mampu mandiri. 

b. Sejarah Pondok Pesantren  

 Dalam catatan sejarah, Pondok Pesantren dikenal di Indonesia 

sejak zaman Walisongo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah 

padepokan di Ampel Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan 

di Jawa. Para santri yang berasal dari pulau Jawa datang untuk 

menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santri ada yang berasal 

dari Gowa dan Talo, Sulawesi.
28

 

 Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-

pesantren di Tanah Air. Sebab para santri setelah menyelesaikan 

studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya 

masing-masing.  

 Kesederhanaan pesantren dahulu sangat terlihat, baik segi fisik 

bangunan, metode, bahan kajian dan perangkat belajar lainnya. Hal itu 

dilatarbelakangi kondisi masyarakat dan ekonomi yang ada pada 

waktu itu. Yang menjadi ciri khas dari lembaga ini adalah rasa 

keikhlasan yang dimiliki para santri dan sang Kyai. Hubungan mereka 

tidak hanya sekedar sebagai murid dan guru, tapi lebih seperti anak 

dan orang tua. Tidak heran bila santri merasa kerasan tinggal di 

pesantren walau dengan segala kesederhanaannya. 

                                                                   
 28

 H. Muhammad Jamhuri, Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, 
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 Bentuk keikhlasan itu terlihat dengan tidak dipungutnya sejumlah 

bayaran tertentu dari para santri, mereka bersama-sama bertani atau 

berdagang dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup mereka 

dan pembiayaan fisik lembaga, seperti lampu, bangku belajar, tinta, 

tikar dan lain sebagainya. 

 Materi yang dikaji adalah ilmu-ilmu agama, seperti fiqih, nahwu, 

tafsir, tauhid, hadist dan lain-lain. Biasanya mereka mempergunakan 

rujukan kitab turost atau yang dikenal dengan kitab kuning. Di antara 

kajian yang ada, materi nahwu dan fiqih mendapat porsi mayoritas. 

Ha litu karena mereka memandang bahwa ilmu nahwu adalah ilmu 

kunci.  

 Seseorang tidak dapat membaca kitab kuning bila belum 

menguasai nahwu. Sedangkan materi fiqih karena dipandang sebagai 

ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat 

(sosiologi). Tidak heran bila sebagian pakar menyebut sistem 

pendidikan Islam pada pesantren dahulu bersifat ―fiqih orientied‖ atau 

―nahwu orientied‖. 

 Masa pendidikan tidak tertentu, yaitu sesuai dengan keinginan 

santri atau keputusan sang Kyai bila dipandang santri telah cukup 

menempuh studi padanya. Biasanya sang Kyai menganjurkan santri 

tersebut untuk nyantri di tempat lain atau mengamalkan ilmunya di 

daerah masing-masing. Para santri yang tekun biasanya diberi ―ijazah‖ 

dari sang Kyai. 
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 Lokasi pesantren model dahulu tidaklah seperti yang ada kini. Ia 

lebih menyatu dengan masyarakat, tidak dibatasi pagar (komplek) dan 

para santri berbaur dengan masyarakat sekitar. Bentuk ini masih 

banyak ditemukan pada pesantren-pesantren kecil di desa-desa 

Banten, Madura dan sebagian Jawa Tengah dan Timur. 

 Pesantren dengan metode dan keadaan di atas kini telah mengalami 

reformasi, meski beberapa materi, metode dan sistem masih 

dipertahankan. Namun keadaan fisik bangunan dan masa studi telah 

terjadi pembenahan. 

  

c. Metodologi Pendidikan Pesantren 

 Metode pendidikan pada lembaga pendidikan pesantren (dalam 

pengajaran kitab kuning pada umumnya) menurut Mastuhu ada 

empat, yaitu: sorogan, bandongan, halaqoh dan hapalan.
29

 

 Metode sorogan adalah bentuk pendidikan yang bersifat 

individual, di mana para santri satu persatu datang menghadap kyai 

atau para pembantunya dangan membawa kitab tertentu. Selanjutnya 

kyai atau pembantunya membacakan kitab itu beberapa baris dengan 

makna yang lazim di pesantren. Setelah kyai atau pembantunya 

selesai membaca kitab, santri mengulanginya, setelah itu dianggap 

cukup, maka santri yang lain maju secara bergiliran. (gontor dan 

pembaharuan pendidikan pesantren hlm 71. 
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 Metode bandongan atau juga disebut wetonan, merupakan metode 

utama di lingkungan pesantren. Pada metode ini, seorang guru akan 

membaca, menterjemahkan, menerangkan dan mengulas buku-buku 

Islami dalam Bahasa Arab, sedang kelompok santri mendengarkan, 

memperhatikan bukunya sendiri serta membuat catatan-catatan (baik 

arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah pikiran yang 

dianggap sulit. 

 Metode halaqoh berarti lingkaran murid atau kelompok santri yang 

belajar di bawah bimbingan kiai atau ustadz dalam satu tempat. 

Dalam praktiknya, halaqoh ini dikategorikan sebagai diskusi untuk 

memahami isi suatu kitab, bukan untuk mempertanyakan tentang 

kemungkinan benar salahnya, tetapi guna memahami maksud yang 

diajarkan kitab. Santri yakin bahwa kiai tidak akan mengajarkan hal-

hal yang salah, serta mereka juga yakin bahwa isi kitab yang dipelajari 

adalah juga benar. Metode ini cocok bagi pengembangan intelektual 

kelompok santri yang cerdas, rajin, serta bersedia untukmengorbankan 

waktunya guna dapat belajar dengan lebih intens. 

 Metode hafalan Sebagai sebuah metode pembelajaran, hafalan 

pada umumnya diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat Nadham 

(syair), itupun terbatas pada ilmu kaidah Bahasa Arab, aqidah. Dalam 

metode ini,biasanya santri diberi tugas untuk menghafal beberapa bait 

atau baris kalimat dari sebuah kitab untuk kemudian membacakannya 
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di depankiai atau ustadz. Santri yang lancar boleh melanjutkan 

hafalannya 

 

d. Elemen-elemen sebuah Pondok Pesantren 

  Pondok, masjd, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kyai 

merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren. Ini berarti suatu 

lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima 

elemen tersebut, akan berubah statusnya menjadi pesantren. Diseluruh 

Jawa, orang biasanya membedakan kelas-kelas pesantren dalam tiga 

kelompok, yaitu pesantren kecil , menengah, dan pesantren besar. 

1) Pondok  

  Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asarama 

pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal 

bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru yang lebih 

dikenal dengan sebutan ―kyai‖. Asrama untuk para siswa tersebut 

berada dalam lingkungan komplek pesantren di mana kyai 

bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk 

beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan 

tembok untuk mengawasi keluar dan masuknya para santri sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

  Ada dua alasan utama dalam hal perubahan sistem 

pemilikan pesantren. Pertama, dulu pesantren tidak memerlukan 
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pembiayaan yang besar, baik karna jumlah santrinya tidak banyak, 

maupun karena kebutuhan akan jenis dan jumlah alat-alat bangunan 

dan lain-lainnya relatif sangat kecil. Kedua, baik kyainya, maupun 

tenaga pendidik yang membantunya, merupakan bagian dari 

kelompok mampu di pedesaa, dengan demikian mereka dapat 

membiayai sendiri baik kehidupannya mau pun kebutuhan 

penyelenggara kehidupan pesantren. 

  Dan juga ada tiga alasan utama kenapa pesantren harus 

menyediakan asrama bagi para santri. Pertama, kemasyhuran 

seorang kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam 

menarik santri-santri dari jauh. Untuk dapat menggali ilmu dari 

kyai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama, para santri 

harus meninggalkan kampung halamannya dan menetap di dekat 

kediaman kyai. Kedua, hampir semua pesantren berada di desa-

desa di mana tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup 

untuk menampung santri-santri, dengan demikian perlulah adanya 

suatu asarama khusus bagi para santri. Ketiga, ada sikap timbal 

balik antara kyai dan santri, di mana para santri menganggap 

kyainya seolah-oleh sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kyai 

menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus 

senantiasa dilindungi. 
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2) Masjid  

  Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan 

dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat 

untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang 

lima waktu, khutbah dan sembahyang Jum’ah, dan pengajaran 

kitab-kitab Islam klasik. 

3) Santri 

  Seorang santri pergi dan menetap di suatu pesantren karena 

berbagai-bagai alasan : 

a) Ia ingin mempelajari kitab-kitab lain yang membahas Islam 

secara lebih mendalam di bawah bimbingan kyai yang 

memimpin pesantren tersebut. 

b) Ia ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren, baik 

dalam bidang pengajaran, keorganisasian maupun hubungan 

dengan pesantren-pesantren yang terkenal. 

c) Ia ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukkan 

oleh kewajiban sehari-hari di rumah keluarganya. 

4) Kyai  

  Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu 

pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah 

sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata 

bergantung kepada kemampuan pribadi kyainya.  
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5) Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik 

  Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, 

terutama karangan-karangan ulama yang menganut faha Syafi’iyah, 

merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam 

lingkungan pesantren. Tujuan utama pengajaran ini ialah untuk 

mendidik calon-calon ulama. 

  Sekarang, meskipun kebanyakan pesantren telah 

memasukan pengajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian 

penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab 

Islam klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan 

tujuan utama pesantren mendidik calon-calon ulama, yang setia 

kepada faham Islam tradisional.  

  Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren 

dapat digolongkan kedalam 8 kelompok : 

a. Nahwu dan saraf. 

b. Fiqh. 

c. Usul Fiqh 

d. Hadits 

e. Tafsir  

f. Tauhid  

g. Tasawwuf dan etika 

h. Dan cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.  
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  Kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek 

sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadits, 

tafsir, fiqh, ushul fiqh dan tasawwuf. Kesemuanya ini dapat pula 

digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu ; 1. Kitab-kitab dasar, 2. 

Kitab-kitab tingkat tengah, 3. Kitab-kitab besar.
30

 

 

e. Kotribusi Pesantren dalam pendidikan Nasional 

 Telah dikemukakan sebelumnya bahwa umur lembaga pendidikan 

Islam tradisional, pesantren jauh lebih tua dari usia kemerdekaan 

bangsa Indonesia dari tangan pejajahan asing. Ada beberapa versi 

tentang awal berdirinya lembaga pendidikan Islam tradisonal tersebut. 

Ada teori yang mengatakan bahwa pesantren pertama kali didirikan 

pada tahun 1062 dan versi lain mengatakan telah berdiri sejak awal-

awal masuknya Islam ke nusantara. Terlepas dari perbedaan tersebut, 

yang pasti jauh sebelum Indonesia merdeka pesantren telah terlebih 

dahulu berdiri di nusantara. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut 

dikemukakan beberapa kontribusi pesantren terhadap pendidikan 

nasional baik secara langsung maupun tidak langsung : 

a. Dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, 

jelas bahwa tidak sedikit kalangan pesantren yang pejuang 

kemerdekaan bangsa Indonesia sebutlah misalnya: para 

Walisongo, K. H. Ahmad Dahlan, K. H. Hasyim Asyari, K. H. 
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Nawawi al-Bantani, K. H. Mahfudz al Turmuzi, dll.
31

 Mereka 

adalah tokoh pesantren yang merupakan ulama sekaligus pejuang 

bangsa yang memilki ilmu mendalam dalam bidang agama dan 

akhlak yang terpuji. Dari mereka terbentuk pribadi-pribadi 

dengan karakter yang luar biasa dengan jiwa perjuangan dan 

pengorbanan tinggi demi bangsa yang dicintainya. Dari tangan 

mereka pula lahir ulama-ulama generasi pelanjut yang bukan 

hanya sebagai muballig, tetapi juga sebagai pendidik ulung bagi 

generasi bangsa ini. 

b. Memperhatikan pesantren sejak awal berdirinya memang berbeda 

dengan lembaga pendidikan lain seperti sekolah. Dalam 

pesantren, semua warga tinggal dalam satu wilayah dengan gaya 

hidup sederhana, dipraktekkan mulai dari kyai, pembina, guru, 

pengelola kebutuhan sehari-hari dan santri. Oleh para peneliti 

disebutkan bahwa dalam pesantren, beberapa elemen yang harus 

ada di dalam pesantren adalah asrama, kiyai, masjid/mushalla/ 

surau, santri, ruang belajar, dan sarana pendukung lain. Dalam 

beberapa tahun terakhir salah satu elemen pesantren berupa 

mushalla juga telah terdapat pada hampir semua sekolah yang 

dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi 

pesantren sendiri, mushallah selain tempat untuk melaksanakan 

shalat, tetapi juga menjadi tempat untuk belajar mengahapal al-
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Qur’ân, latihan pidato, pembentukan karakter santri dan lainlain. 

Mushallah bagi sekolah-sekolah itu juga dijadikan tempat selain 

untuk melaksanakan ibadah shalat, juga untuk membentuk 

karakter peserta didik. Inovasi seperti ini menunjukkan, elemen 

belajar pesantren sudah menjadi model bagi penyelenggaraan 

pendidikan umum. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Zubaedi terhadap pemikiran tokoh 

pesantren K. H. Sahal yang menerapkan konsep fikih sosial di 

Pesantren Maslakul Huda.
32

 Penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pesantren mampu mengangkat harkat ekonomi santri dan warga 

masyarakat di sekitar pesantren. Zubaedi mencatat, ketika 

kemiskinan masih menjadi beban bangsa, sepantasnya umat Islam 

dan pesantren mengembangkan etos sosial sebagaimana 

dilakukan oleh komunitas di pesantren Maslakul Huda, pesantren 

yang dipimpin sang kyai. Apa yang dilakukan pesantren itu 

menunjukkan bahwa pesantren telah memberi contoh nyata 

terhadap masyarakat bagaimana potensi dan jiwa 

enteurpartnership/kewirausahaan  masyarakat perlu dibina dan 

dikembangkan sehingga kemandirian tertanam pada diri mereka. 

Dan hal inilah yang digalakkan sekolah dan pergururan tinggi 

sehingga mata kuliah enteurpartnership menjadi mata kuliah 

wajib di beberapa perguruan tinggi negeri maupun suasta. Apa 
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yang dikembangkan di pesantren Maslakul Huda merupakan 

penjabaran dari ajaran fikih ulama yang dikaji oleh para ulama di 

pesantren. Dengan demikian, pesantren telah memberi kontrusi 

terhadap dunia pendidikan di Inodonesia. Bahkan Gus Dur dalam 

salah satu tulisannya mengatakan bahwa pesantren telah 

berkembang menjadi salah satu dari sangat sedikit lembaga 

pendidikan terkemuka yang secara aktif terlibat dalam upaya 

meningkatkan kualitas kehidupan kaum miskin di Indonesia
33

. 

d. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa umumnya pesantren 

berada di daerah pedesaan atau pelosok desa. Artinya pesantren 

sejak awal telah berpartisipasi membantu pemerintah 

mencerdaskan anak bangsa hingga pelosok negeri. Fakta ini juga 

menunjukkan bahwa pesantren telah terlebih dahulu berdiri di 

desa-desa sebelum sekolah pemerintah. Pesantren telah membuka 

jalan bagi daerah yang sebelumnya terisolasi menjadi daerah 

terbuka dan dikunjungi karena lembaga pendidikan ini. Beberapa 

pesantren bahkan telah mendapat penghargaan kalpataru sebagai 

bukti bahwa pesantren berkontribusi bagi pelestarian lingkungan 

hidup.
34

 

e. Dari aspek politik, meskipun pesantren cita-cita awal 

pendiriannya murni untuk mendidik generasi muda, terutama 

pengetahuan agama, namun dalam perekembangannya mengalami 
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dinamika yang sangat bervariasi. Sebagai hasil dari dinamika 

tersebut beberapa alumni pesantren setelah melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi, menggeluti berbagai profesi, 

mulai dari ulama, guru, pengusaha, polisi, militer, diplomat, 

sastratawan, penulis, bahkan politisi. Tercatat dalam sejarah 

perjalanan bangsa ini, beberapa alumni pesantren terjun ke dunia 

politik dan menjadi tokoh penting, misalnya Hidayat Nurwahid 

yang pernah menjabat ketua MPR. Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) yang menjadi basis aktifitas politiknya kadernya memang 

kebanyakan adalah luaran pesantren, atau paling tidak adalah 

pecinta pesantren.
35

  

f. Pesantren dalam menyikapi dinamika perkembangan di dunia luar 

sangat responsif, terbuka dan inklusif. Pesantren bukanlah 

lembaga pendidikan yang eksklusif, meskipun tetap 

mempertahankan kajian kitab-kitab kuning. Beberapa pesantren 

telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya, 

bahkan beberapa pesantren diantaranya telah membuka sekolah 

kejuruan seperti SMK demikian juga SMA dengan tetap 

mempertahankan tradisinya. Berkaitan dengan itu, Steenbrink 

menyebut fenomena keterbukaan pesantren sebagai penolakan 

teoritis terhadap adanya pembedaan antara ilmu agama dan ilmu 

umum. Integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum sejak 
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awal sudah digalakkan oleh para pendiri pesantren di tanah air. 

Selain organisasi Muhammadiyah yang menyebut diri sebagai 

gerakan pembaharuan, K. H. Wahid Hasyim, cucu pendiri 

organisasi Islam Nahdhatul Ulama (NU) yang tipikal dengan 

simbol-simbol tradisional sebagaimana dikutip oleh  Aboebakar 

Atjeh yang dikutip oleh Karel A,Steenbrink, adalah pribadi 

dengan semangat keterbukaan seperti kaum modernis. Wahid 

Hasyim muda kepada murid-murid sekolah Nizamiah di 

Tebuireng menyatakan ―mudah-mudahan kamu sekalian di masa 

yang akan datang menjadi calon kyai intelek, yang dapat 

mengangkat derajat golonganmu. Dari apa yang telah 

dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pesantren menjadi 

mediator dalam pendidikan untuk mengintegrasikan pengetahuan 

agama dengan pengetahuan umum.
36

 

g. Pendidikan multikultural, merupakan salah satu bentuk 

pendidikan yang diterapkan di pesantren yang memberi kontribusi 

besar terhadap pendidikan nasional. Pesantren memperkenalkan 

bentuk multikultural ke dalam kurikulum pesantren sehingga 

sejak awal para santri telah mengenal adanya keragaman dan 

perbedaan dalam kehidupan. Aly menyimpulkan bahwa dunia 

pesantren telah mengenal dan mempraktekkan pendidikan 

multikultural yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi, 
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kesetaraan, dan keadilan. Di pesantren tertentu kajian terhadap 

perbedaan pendapat ulama didiskusikan bahkan diperdebatkan.
37

 

Ada pula mata pelajaran bahasa asing. Santri datang dari berbagai 

macam suku, daerah dan budaya yang berbeda. Perbedaan yang 

dengan sendirinya membentuk inkulturasi antar berbagai 

perbedaan. Menurut Ekstrand kompetensi pendidikan kultural 

sebagaimana dikutip oleh Aly menghasilkan tiga hal, yaitu: sikap 

(attitude), pengetahuan (cognitive), dan pembelajaran 

(instructional). Apa yang dikemukakan oleh Ekstrand tersebut 

nyata di kalangan santri. Interaksi dalam pesantren membentuk 

sikap yang sangat baik, etika bergaul –bahkan ada budaya 

mencium tangan kiyai- yang menurut hemat penulis, adalah satu 

cara menghargai seorang ulama dan sekaligus sebagi cara 

pembentukan sikap santun kepada orang yang lebih tua, pintar 

dan lain sebagainya. Pengetahuan tentunya sudah hal sangat 

mutlak, karena itulah tujuan para santri datang ke pesantren. 

Mereka mempelajari berbagai macam ilmu mulai ilmu agama 

yang sudah sekian macam ditambah lagi pengetahuan umum 

seperti bahasa, ilmu pengetahuan sosial dan eksakta. Dan ada 

pembelajaran dengan berbagai macam metode seperti khalaqah, 

sorogan, dan bandongan. Dengan demikian, pendidikan 

mutikultural sudah terjadi di pesantren sejak dari awal berdirinya. 
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Bangsa kita adalah bangsa  majemuk yang terdiri dari berbagai 

macam suku, agama, ras, bahasa, budaya, dan dihubungkan oleh 

ribuan pulau sehingga pendidikan multikultural sangat dibutuhkan 

demi keutuhan negara kesatuan. Konsep yang menjadi agenda 

penting pemerintah agar semua komponen bangsa memahami 

berbagai macam perbedaan dan tetap berada dalam kerangka 

NKRI. 

 Apa yang digambarkan di atas merupakan cita-cita pesantren dan 

tentunya sekaligus cita-cita pendidkan Islam yaitu terciptanya 

manusia yang memeliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosional, sebab hakekat tujuan manusia yang sesungguhnya yaitu 

manusia paripurna. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional 

yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia , yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, cerdas, kreatif, terampil, 

berdisiplin, beretos kerja professional serta sehat jasmani dan rohani.
38

 

Dalam bahasa lain Sayyid Qutub dalam bukunya Sistem Pendidikan 

Islam terjemahan Salman Harun mengatakan manusia yang 

diinginkan oleh pendidikan adalah manusia yang baik dan manusia 

pengabdi, bisa dicontoh tingkah lakunya menjadi model terbaik untuk 

diikuti, yang dalam bahasa Sudarwan Danim agenda pendidikan  

sebagai proses pemanusiaan. Dengan kata tugas pendidikan adalah 
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untuk memuliakan manusia sesuai kedudukannya yang dalam bahasa 

Alquran fii ahsani taqwim yaitu makhluk yang paling sempurna 

penciptaanya dari semua ciptaan Allah swt. Apa yang digambarkan di 

atas hal itulah yang dilakukan di pesantren dan sangat sesuai  dengan 

citacita bangsa Indonesia. 

 Uraian di atas hanya merupakan sekelumit kontribusi pesantren 

terhadap pengembangan pendidikan di Inonesia, masih banyak hal-hal 

lain yang penulis tidak sempat uraikan dalam tulisan ini yang 

pesantren lakukan demi mencetak generasi muda yang cerdas, 

beriman, berbudaya dan berkarakter. 

 

3. Santri 

 Istilah ―santri‖ konon berasal dari bahasa sanskerta “shastri,” artinya 

orang yang belajar kalimat suci dan indah. Para Wali Songo kemudian 

mengadopsi istilah tersebut sebagai ―santri‖. Salah pengucapan dalam hal ini 

biasa, misalnya, kata “syahadatayn” di Jawa menjadi “sekaten” dan 

seterusnya. Jadi “shastri” atau “santri” adalah orang yang  belajar kalimat 

suci dan indah, yang menurut pandangan Wali Songo berarti kitab suci Al-

Qur’an dan Hadits. Kalimat-kalimat suci tersebut kemudian diajarkan, 

dipahami, dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.
39

 

 Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang 

pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kyai bilamana memiliki pesantren 
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dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari kitab-

kitab Islam klasik. Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam 

suatu lembaga pesantren. Walaupun demikian, menurut tradisi pesantren, 

terdapat 2 kelompok santri : 

a) Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama 

tinggal di pesantren tersebut biasanya merupakan satu kelompok 

tersendiri yang memegang tanggungjawab mengurusi kepentingan 

pesantren sehari-hari mereka juga memikul tanggungjawab mengajar 

santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah. Dalam 

sebuah pesantren yang besar (yang masyhur) akan terdapat putra-putra 

kyai dari pesantren-pesantren lain yang belajar di sana. Mereka ini 

biasanya akan menerima perhatian istimewa dari kyai, tetapi saya tidak 

mempunyai keterangan yang cukup apakah mereka membentuk suatu 

kelompok seperti yang pernah terjadi di Pesantren Tebuireng semasa 

kepemimpinan K.H. Hasyim Asy’ari.
40

 

b) Santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling 

pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk 

mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik (nglajo) dari 

rumahnya sendiri. Biasanya perbedaan anatara pesantren besar dan 

pesantren kecil dapat dilihat dari komposisi santri kalong. Semakin besar 

sebuah pesantren, maka akan semakin besar jumlah santri mukimnya. 
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Dengan kata lain, pesantren kecil akan lebih banyak memiliki santri 

kalong dari pada santri mukim. 
41

 

 

4. Disiplin 

a. Pengertian Kedisiplinan  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2007, 

menyatakan bahwa disiplin adalah: 

1) Tata tertib (di sekolah, di kantor, kemiliteran, dan sebagainya). 

2) Ketaatan (kepatuhan) pada peraturan tata tertib. 

3) Bidang studi yang memiliki objek dan sistem tertentu. 

 Kata disiplin berasal dari bahasa Latin ―disciplus‖ yang berarti 

―pembelajaran”, jadi disiplin itu sebenarnya difokuskan pada 

pengajaran. Sedangkan menurut Ariesandi, arti disiplin sesungguhnya 

adalah proses melatih pikiran dan karakter anak secara bertahap 

sehingga menjadi seseorang yang memiliki kontrol diri dan berguna 

bagi masyarakat.
42

  

 The Liang Gie dalam Aris Suherman, Ondi Saondi: Etika Profesi 

Keguruan, mendefinisikan disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana 

orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada 

peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati.
43

 Apabila 

kita cermati dari defisini disiplin diatas bahwa arti disiplin merupakan 
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suatu melatih pikiran tunduk kepada peraturan peraturan yang telah ada 

dengan rasa suka rela.  

 Sedangkan menurut Good’s, dalam Dictionary Of Education 

mengartikan disiplin berikut: 

1) Proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan 

atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai 

tindakan yang lebih efektif. 

2) Mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, 

meskipun menghadapi rintangan. 

3) Pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman 

atau hadiah. 

4) Pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan bahkan 

menyakitkan. 

 Berbeda dengan pengertian disiplin menurut Soerjono Soekanto, 

―Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan 

sehingga dalam pembicaraan sehari-hari istilah tersebut biasanya 

dikaitakn dengan keadaan tertib, suatu keadaan dimana perilaku 

seseorang mengikuti pola-pola tertentu yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu.
 44

 

 Apabila kita cermati di dalam pembicaraan kedisiplinan diatas 

dikenal dua istilah yang pengertiannya hampir sama tetapi 

pembentukannya secara berurutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan 
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ketertiban, ada juga yang menggunakan istilah siasat dan ketertiban. 

Ketertiban menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti 

peraturan dan tata tertib karena didorong oleh sesuatu dari luar 

misalnya karena ingin mendapat pujian dari atasan. Selanjutnya 

pengertian disiplin atau siasat menunjuk pada kepatuhan seseorang 

dalam mengikuti tata tertib karena didorong kesadaran yang ada pada 

kata hatinya. 

 Masalah disiplin merupakan suatu hal yang penting bagi seorang 

guru.Tanpa adanya kedisiplinan yang besar di dalam setiap diri guru 

maka alam kelabu akan selalu menutupi dunia pendidikan dan 

pengajaran. 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya kedisiplinan 

adalah suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan dan 

ketepatan terhadap peraturan, tata tertib, norma-norma yang berlaku, 

baik tertulis maupun yang tidak tertulis. 

 

b. Perspektif Islam dalam Menanamkan Disiplin 

 Ajaran Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menerapkan 

disiplin dalam berbagai aspek baik dalam ibadah, belajar dan kehidupan 

lainnya. Perintah untuk berlaku disiplin telah dianjurkan oleh Allah 

SWT sebagaimana dalam Firman-Nya :  
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Artinya : 

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di 

waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian 

apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu 

(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang 

ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa: 

103)
45

  

 

 Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah menyuruh kepada 

manusia supaya disiplin dalam mengerjakan ibadah, belajar dan 

kehidupan lainnya.  

 

c. Tujuan Kedisiplinan 

 Gaustad, mengemukakan bahwa kedisplinan memiliki 2 (dua) 

tujuan, yaitu memberi kenyamanan pada para siswa dan staf (guru) 

serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar.

 Berbeda dengan pernyataan di atas menurut Arikunto, tujuan 

disiplin yaitu agar kegiatan sekolah dapat berlangsung secara efektif 

dalam suasana tenang, tentram, dan setiap guru beserta karyawan dalm 

organisasi sekolah merasa puas karena terpenuhi kebutuhannya.
46

 

 Disiplin dalam Islam sangat dianjurkan untuk selalu 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anjuran ini secara 

implisit tertuang di dalam Al-Qur’an surat Al-Ashr ayat 1-3: 
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(3)   
Artinya :  

 ―Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.‖ (Q.S Al-Ashr/103: 

13)
47

 

  

 Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah menyuruh kepada 

manusia supaya dapat memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu tidak 

menyia-nyiakan waktu yang tersedia dengan melakukan perbuatan yang 

tidak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa Allah menyuruh manusia 

untuk berlaku disiplin dalam menggunakan waktu yang tersedia. 

Namun, perintah disiplin tersebut tidak terbatas dalam aspek waktu 

saja, akan tetapi disiplin yang diaktualisasikan dalam segala aspek 

kehidupan. 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

kedisplinan adalah perkembangan dari pengembangan diri sendiri dan 

pengarahan diri sendiri tanpa pengaruh atau kendali dari luar. 

Kedisplinan adalah suatu latihan batin yang tercermin dalam tingkah 

laku yang bertujuan agar setiap orang patuh pada peratuhan. 
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d. Karakteristik Disiplin 

 Ruang lingkup disiplin itu memang luas. Tidak hanya mengenai 

pengelolaan waktu dan pemberian hukuman, tetapi juga mencakup 

aspek-aspek kehidupan anak secara umum. Adapun disiplin yang baik 

mempunyai ciri-ciri yang pasti, seperti yang dikemukakan oleh Baverly 

LaHaye – pendiri Concerned Women for America (CWA) – berikut.
48

 

1) Disiplin itu bersifat membangun. 

Artinya, disiplin itu harus bertujuan untuk menolong anak agar 

motivasinya tumbuh dan bukan membuat anak frustasi. 

2) Disiplin memberikan pilihan yang bijaksana bagi anak

 Maksudnya, disiplin haruslah membimbing dan mendidik anak 

agar ia sanggup membuat pilihan yang bijaksana. Dengan 

demikian, berarti kita sedang menolong anak untuk dapat 

mendisiplinkan dirinya.  

3) Disiplin dilakukan secara konsisten 

Disiplin yang benar berarti setia dan konsisten memberi respon 

terhadap ketidaktaatan. Sebaliknya, disiplin yang harus dijalankan 

sekali-sekali, jadi kadang-kadang diabaikan, proses yang kita 

lakukan kurang efektif. 

4) Disiplin itu bersifat rahasia. 
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Maksudnya, disiplin dirahasiakan hanya di antara anak dan orang 

tua serta tidak menjadi bahan percakapan dengan orang lain.  

 Dengan kata lain, kita mendisiplinkan anak tanpa harus 

mengatakan kepada mereka, ―kamu harus disiplin‖. Namun yang pasti 

bagaimana keteladanan orangtua secara tidak langsung mampu menjadi 

bahan latihan disiplin bagi anak. Sebagai orangtua, kita juga harus 

terbuka untuk mengampuni kesalahan anak. Dengan demikian, berarti 

kita telah membina kepercayaan di dalam diri anak bahwa kita sudah 

mengampuninya dan sekarang semuanya dilupakan.
49

 

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

 Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bersikap dan 

berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat sebagai pedoman bagi suatu yang benar atau salah dalam 

perbuatan tindakan manusia dalam masyarakat, untuk dapata 

melaksananya diperlukan unsur-unsur pola perilaku yang 

mendasarinya. 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disiplin sehingga dapat 

mendukung kedisiplinan guru antara lain :
50

 

1. Adanya kesadaran dari Individu itu sendiri/dorongan yang datang 

dari dalam diri manusia itu sendiri yaitu pengetahuan, kesadaran, 

kemauan, untuk berbuat disiplin. Dengan disiplin yang datangnya 
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dari dalam, maka pusat pengendalian berada di dalam diri pribadi. 

Pada disiplin di atas, seorang guru akan lebih berhasil menerapkan 

disiplin, mereka percaya bahwa disiplin itu sangat penting dan 

berpengaruh sekali terhadap keberhasilan proses belajar mengajar 

terutama dalam mendukung kedisiplinan siswa dalam belajar. 

2. Adanya dorongan yang datangnya dari luar diri manusia, yaitu 

perintah, larangan pujian, ancaman, hukuman dan sebagainya untuk 

berbuat disiplin atau adanya kerjasama yang saling mendukung 

antara kepala sekolah, guru, siswa, karyawan dan orang tua. 

Dengan demikian semua pihak akan ikut bertanggung jawab dalam 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar  mengajar. Dalam 

disiplin yang datangnya dari luar sebenarnya disiplin yang 

dipaksakan orang lain, pusat pengendalian berada di luar diri, 

pengendalian berada di dalam diri pengawas. 

 

f. Perspektif Sholat dalam Membentuk Kedisiplinan   

 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan 

melaksanakan sholat, yaitu sebagai berikut.
51

 

1) Lingkungan keluarga dan kurangnya perhatian orangtua. 

  Tidak adanya perhatian ayah dan ibu terhadap anak-anak 

dalam lingkungan rumah berkaitan dengan masalah agama 
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memberikan pengaruh yang cukup besar bagi anak-anaknya, 

terutama dalam hal sholat. 

2) Tidak adanya pengetahuan yang mencukupi tentang sholat 

  Tidak adanya pengetahuan tentang makna dan arti sholat, 

pemahaman yang dangkal tentang pengaruhnya dalam pribadi dan 

penghidupan, tidak adanya pengetahuan tentang kedudukan sholat 

dalam Islam merupakan beberapa faktor yang menjauhkan para 

remaja dari kewajiban Ilahi. 

3) Kemalasan  

  Sebagian besar remaja dan pemuda tidak mudah melakukan 

suatu aktivitas kecuali jika aktivitas tersebut menyenangkan hati 

mereka, ataupun mereka telah terbiasa melakukannya. 

4) Bergaul dengan teman-teman amoral 

  Teman yang baik memiliki pengaruh yang besar dalam 

mendorong menusia menuju kehidupan yang bahagia. Dan 

sebaliknya, teman yang buruk akan menjerumuskan manusia ke 

jurang penyimpangan moral. 
52

 

5) Kerusakan moral  

  Faktor lain yang menyebabkan seseorang enggan untuk 

melaksanakan sholat dan berbagai tuntunan agama lainnya adalah 

karena mereka mengalami kerusakan moral. Misalnya tidak adanya 

perhatian terhadap nilai-nilai agama.  
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6) Anggapan bahwa sholat mengganggu aktivitas individual.  

  Ada sebagian orang, yang dikarenakan pada saat tiba waktu 

sholat mereka tengah sibuk melakukan pekerjaan individualnya, 

mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan sholat pada 

awal waktu. 

7) Sombong dan takafur 

  Seseorang yang memiliki sifat sombong mengira bahwa 

tatkala ia harus bersujud kepada Allah, ia akan menjadi kecil dan 

hina. Oleh karena itu, demi mempertahankan kesombongannya, ia 

tidak sudi untuk merendahkan diri dan menghormati siapa pun 

termasuk Allah SWT. 
53

 

8) Kebiasaan menunda pekerjaan  

  Sebagian remaja yang baru beberapa tahun memasuki usia 

baligh dan berkewajiban untuk menjalankan berbagai hukum 

agama, mereka enggan untuk melaksanakan berbagai hukum 

tersebut dengan alasan akan dikerjakan nanti. 

9) Lemah Ideologi 

  Sebagian orang menjalankan tuntunan agama bukan 

berdasarkan pada ideologi dan pengetahuan yang jelas, yang 

disertai dengan rasa cinta terhadap tuntunan agama. Kelemahan 

ideologi ini, dan perbuatan yang tidak berdasarkan logika, 

menyebabkan mereka tidak nenperhatikan berbagai permasalahan 
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agama, dan tidak memiliki ikatan yang kuat dengan tuntunan 

agama.
54

 

10) Perilaku buruk sebagian tokoh agama 

  Banyak remaja yang konsisten terhadap ajaran agama, 

namun dikarenakan ulah seseorang yang berpakaian ala ustadz, 

dengan seketika mereka meninggalkan agama. 

  Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dalam melaksanakan 

sholat wajib adalah lingkungan keluarga dan kurangnya perhatian 

orangtua , tidak adanya pengetahuan yang mencukupi tentang 

sholat, kemalasan, bergaul dengan teman-teman yang amoral, 

kerusakan moral, anggapan bahwa sholat mengganggu aktivitas 

individual, sombong dan takabur, kebiasaab menunda pekerjaan, 

lemah ideologi, dan perilaku buruk sabagian tokoh agama. 

 

g. Implementasi Disiplin 

 Strategi mendisiplinkan harus mencakup beberapa hal. Pertama, 

kelakuan anak harus dihentikan. Kedua, mungkin anak perlu 

mengendalikan emosi dan memenangkan diri sebelum siap melangkah 

maju. Ketiga, anak perlu memikirkan dan memahami konsekuensinya, 

termasuk juga akibatnya pada orang lain. Keempat tentang pemecahan 
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masalah, dan selagi anak berusaha memperbaiki, kadang kala ada 

negosiasi atau kompromi. Akhirnya, meminta maaf dan dimaafkan.
55

 

a) Memberi Peringatan. 

  Memberi peringatan membantu anak menetapkanbatasan 

tindakan yang mungkin tak ingin ia tinggalkan. Ketika anda 

memperingatkan anak bahwa perubahan akan segera terjadi, Anda 

membantunya bersiap kecewa karena harus menghentikan 

aktivitasnya. ―Dalam waktu 15 menit, kita harus harus merapikan 

barang-barang lalu pulang. Kamu pasti tak senang, dan ibu 

menyesal kalo kamu harus meninggalkan teman-temanmu, tapi 

besok mereka akan kemari lagi. Untuk hari ini, sudah saatnya 

berhenti.‖  

b) Keheningan  

  Keheningan dapat menjadi bentuk kedisiplinan yang kuat. 

Anak terbiasa terus menerus apa yang harus dilakukan dan apa 

yang tak boleh. Jika pengharapan ini dilawan dengan keheningan, 

mungkin anak akan menyadari aspek serius perbuatannya. Ia akan 

mengharapkan komunikasi lagi. Setelah hening, sedikit penjelasan 

mungkin diperlukan. Jika ya, singkat saja. ―kamu tahu Ibu tidak 

dapat menoleransi hal itu, bukan? 
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c) Waktu Merenung  

  Ada banyak contoh perilaku buruk ketika anak terlalu 

girang atau bersemangat untuk menahan diri dan memikirkan 

perbuatannya. Namun cara ini sangat dibutuhkan sebelum bentuk 

kedisiplinan lain bisa efektif. Tuuannya untuk memutuskan 

rangkaian perilaku yang tak terkedali. Karena yang ditekankan 

adalah waktu merenung, baik di kamar anak atau tempat lain, 

dengan tujuan menenangkan diri, maka penting sekali untuk tidak 

terus-menerus berinteraksi selagi anak menjalankannya.  

  Jika anak  menolak untuk merenung di kamarnya atau 

tempat lain, itu bisa jadi karena orang tua tidak memberi intruksi 

yang tegas dan meyakinkan. Kadang kala anak perlu juga diberi 

hadiah atau hukuman. ‖Jika sudah selesai merenung, kamu boleh 

keluar dan bermain lagi,‖ atau ―Jika kamu tak mulai waktu 

merenung sekarang juga, maka Ibu akan menyuruh teman-

temanmu pulang‖ 

d) Perbaikan  

  Banyak strategi yang memungkin anak melakukan 

perbaikan : minta maaf, membayar kembali, melakukan sesuatu 

lagi dengan cara yang benar. Ketika sanggup memperbaiki 

kerusakan yang telah diperbuat, biarkan anak melakukannya 

sehingga bisa menjadi cara yang bagus untuk memberi penekanan 
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atas akibar kerusakan dan usaha yang diperlukan untuk 

memperbaikinya.  

  Sesudah anak mengambil mainan atau mencuri permen, 

memastikan anak mengembalikannya adalah cara penting dalam 

menangani pencurian. ‖Tentu saja memalukan, tapi kamu akan 

merasa lebih baik sesudahnya.‖ Jika perlu, beri bantuan dengan 

jalan menemaninya. Tapi harus ia sendiri yang mengembalikannya, 

dengan permintaan maaf.  

  Bantu anak menyadari arti perbuatannya pada orang lain. Ia 

harus menghadapi perasaan bersalahnya sendiri, memahami arti 

tindakannya pada si korban, dan harus meminta maaf. Tawaran 

bantuan untuk meminta maaf, tapi biarkan anak yang 

melakukannya sampai lebih baik secara pribadi. Pengalaman ini 

akan mengajarkan kekuatan kata-kata dan arti penting komunikasi 

yang hati-hati dengan orang lain  

e) Humor  

  Hummor adalah cara menyenangkan untuk menghentikan 

tindakan, membantu anak mengendalikan perasaan, serta 

mengubahnya. Menemukan susuatu yang menyenangkan dalam 

situasi menyedihkan adalah cara terbaik demi mencari sudut 

pandang baru dan mendapat solusi. Meskipun perlu berhati-hati 

juga dalam melemparkan humor, karena bisa membuat anak yang 

sedang lepas kendali merasa seperti ditertawakan. 
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 Menurut Singgih D. Gunarsah ada beberapa cara untuk 

menanamkan disiplin kepada anak, sebagai berikut :
56

 

1. Cara otoriter 

  Pada cara ini orang tua menentukan aturan-aturan dan 

batasan-batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak. Anak harus 

patuh dantunduk dan tidak ada pilihan lain yang sesuai dengan 

kemauan atau pendapatnya sendiri. Kalau anak tidak memenuhi 

tuntuan orang tua, ia akan diancam dan dihukum. Orang tua 

memerintah dan memaksa tanpa kompromi. Anak lebih merasa 

takut kalau tidak melakukan dan bukan karena kesadaran apalagi 

dengan senang hati melakukan. Orang tua menentukan tanpa 

memperhitungkan keadaan anak, tanpa menyelami keinginan dan 

sifat-sifat khusus anak yang berbeda antara anak yang satu dengan 

anak yang lainnya. Dengan cara otoriter, ditambah dengan sikap 

keras, menghukum, mengancam akan menjadikan anak ―patuh‖ 

dihadapan orang tua, tetapi dibelakanganya ia akan 

memperlihatkan reaksi-reaksi misalnya menentang atau melawan 

karena anak merasa dipaksa. 

2. Cara bebas 

  Orang tua membiarkan anak mencari dan menentukan 

mukan sendiri tatacara yang memberi batasan-batasab dari tingkah 
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lakunya. Hanya pada hal-hal yang dianggapnya sudah ―keterlaluan‖ 

orang tua baru bertindak. Pada cara bebas ini pengawasan menjadi 

longgar. Anak telah terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa 

yang dianggapnya baik. Pada umumnya keadaan seperti ini 

terdapat pada keluarga-keluarga yang orang tuanya bekerja, terlalu 

sibuk dengan berbagai kegiatan sehingga tidak ada waktu untuk 

mendidik anak dalam arti yang sebaik-baiknya. Orang tua merasa 

sudah mempercayakan masalah pendidikan anak kepada orang lain 

yang bisa mengasuh khusus atau bisa pula anggota keluarga yang 

tinggal di rumah. Orang tua hanya bertindak sebagai ―polisi‖ yang 

mengawasi, menegor, dan mungkin memarahi. Orang tua tidak 

biasa bergaul dengan anak, hubungan tidak akrab dan merasa 

bahwa anak harus tahu sendiri. 

3. Cara demokratis 

  Cara ini memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, 

namun kebebasan yang tidak mutlak dan dengan bimbingan yang 

penuh pengertian antara kedua belah pihak, anak dan orang tua. 

Keinginan dan pendapat anak diperhatikan dan kalau sesuai, maka 

disetujui untuk dilakukan. Sebaliknya kalau keinginan dan 

pendapatnya tidak sesuai, kepada anak diterangkan secara rasional 

dan obyektif sambil meyakinkan perbuatannya, kalau baik perlu 

dibiasakan dan kalau tidak baik hendaknya diperlihatkan lagi. 

Dengan cara demokratis ini pada anak tumbuh rasa tanggung jawab 
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untuk memperlihatkan sesuatu tingkah laku dan selanjutnya 

memupuk kepercayaan diring. Ia mampu bertindak sesuai dengan 

norma dan kebebasan yang ada pada dirinya untuk memperoleh 

kepuasan dan menyesuaikan diri dan kalau tingkah lakunya tidak 

berkenan bagi orang lain ia mampu menunda dan menghargai 

tuntunan pada lingkungannya sebagai sesuatu yang memang bisa 

berbeda dengan norma pribadinya.  

 Jadi dalam menanamkan kedisiplinan ada tiga cara yang dipakai, 

diantaranya otoriter, bebas dan demokratis. Setiap individu memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu cara yang dipakai 

dalam mendisiplinkan seseorang harus sesuai dengan karakteristiknya 

agar dapat terlaksana dengan baik. Dari ketiga cara tersebut mempunyai 

kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebaiknya ketiga cara tersebut 

digunakan pada situasi dan kondisi yang sesuai dengan individunya 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 Peneliti menyadari bahwa secara subtansial penelitian ini tidak sama sekali 

baru. Dalam kajian pustaka ini, peneliti tidak memungkinkan akan 

menyebutkan satu persatu hasil penelitian yang ada relevanya dengan 

penelitian lain. Namun, beberapa hasil penelitian akan mendeskripsikan karya 

yang ada relevannya dengan judul ―Upaya Pondok Pesantren Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Miftahul Ulum Jakarta‖. 

Adapun karya itu adalah sebagai berikut: 
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1. Siti Munawaroh, dalam skripsi dengan judul ―Efektifitas Hukuman dalam 

Meningkatkan Disiplin Santri di Pondok Pesantren Putri Al- Yamani 

Sumbergempol Tulungagung‖ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Tulungagung tahun 2015. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa di dalam Pondok Pesantren  putri Al- Yamani banyak diterapkan 

berbagai bentuk hukuman. Di antaranya yaitu ta’zir,iqab, dan denda 

dengan memberikan kegiatan khusus untuk para santri yang melanggar 

tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren Putri Al- Yamani. 

Dari bentuk- bentuk hukuman tersebut sangat efektif dalam 

mendisiplikan para santri karena juga dibantu dengan kesadaran diri 

santri yang tinggi untuk selalu mengikuti setiap kegiatan yang ada di 

pondok pesantren.
57

 

2. Akhmad Jihad, dalam skripsi dengan judul, ―Efektivitas Hukuman 

terhadap Kedisiplinan Santri di pondok pesantren Daar El-Qolam 

Jakarta‖ Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Jakarta tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil  

penelitian  tersebut menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan kepada 

santri yang melanggar disiplin terbukti efektif dalam mendisiplinkan 

santri agar tidak mengulangi kesalahannya untuk yang kedua kalinya. 

Karena terbukti bahwa jumlah santri yang melanggar peraturan dari 

tahun ke tahun semakin sedikit dan berkurang. Kemudian untuk 

                                                                   
 

57
 Siti Munawaroh, ―Efektivitas hukuman dalam meningkatkan disiplin santri di pondok 

pesantren putri Al-Yamani sumbergempol Tulungagung”, (skripsi 2015). 



66 
 

 
 

penerapan hukumannya mengedepankan kepada unsur edukatif tanpa 

kekerasan fisik, dan hukuman yang diberikan kepada santri bertahap 

serta jenis hukumannya pun berbeda tergantung dari tingkat 

pelanggarannya. Jenis penelitiannya adalah dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan kata-kata tertulis dan 

lisan yang dihasilkan dengan menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi.
58

 

3. Ummi Kaltsum Cholil Zalidj, dalam skripsi dengan judul, ―Efektivitas 

Ta’zir dalam meningkatkan disiplin santri di pondok pesantren putri 

Roudlotut Tholibin Rembang‖ Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2010. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa peran penerapan ta’zir di pondok pesantren putri Roudlotut 

Tholibin Rembang sangat efektif dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri, misalnya disiplin dalam beribadah, yaitu setelah santri 

mendapatkan hukuman ta’zir karena perbuatannya, maka santri akan 

berusaha melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dengan baik. Jenis 

penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan teknik analisa deskriptif analisis.
59

 

4. Ainur Rofi’, dalam skripsi dengan judul, ― Efektivitas Ta’zir dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Daarun Najaah 
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Jerakah Tugu Semarang‖ Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2008. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa Ta’zir yang ada di pondok pesantren daarun Najaah sangat efektif 

untuk meningkatkan kedisiplinan santri. Contohnya kedisiplinan dalam 

belajar seperti IP (indeks prestasi) turun. Setelah santri tersebut 

mendapatkan ta’zir karena IP-nya turun, maka santri akan belajar lebih 

rajin agar IP-nya naik dan tidak mendapatkan ta’zir lagi. Untuk 

meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah seperti tidak melaksanakan 

salat wajib berjama’ah, salat dzuha, salat malam, dan ibadah-ibadah 

lainnya yang telah ditetapkan dalam tata tertib pondok, Maka setelah 

santri tersebut mendapatkan ta’zir karena perbuatanya, santri akan 

berusaha untuk melaksanakan ibadah - ibadah tersebut dengan baik. 

Untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mentaati peraturan lainnya, 

maka setelah santri mengetahui dan menyadari akan kesalahannya, santri 

tidak akan melanggarnya dan akan berusaha selalu mematuhinya.
60

 

 

 Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat salah satu penelitian 

yang hampir sama dan mirip dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudari Ainur Rofi’  dengan judul, ― 

Efektivitas Ta’zir dalam meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok 

Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang‖. Persamaan yang 

                                                                   
 

60
 Ainur Rofi’, ―Efektivitas Ta‟zir dalam meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok 

Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang”. (Skripsi 2008). 
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mendasar dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan yaitu sama-sama mengkaji dalam meningkatkan kedisiplinan santri 

di pondok pesantren. Kemudian yang menjadi pembeda dan menjadi ciri khas 

penelitian sekarang yaitu dalam penelitan terdahulu membahas sejauh mana 

efektifitas ta’zir dalam meningkatkan kedisiplinan santri kemudian dalam 

penelitian sekarang membahas tentang upaya-upaya pimpinan/ustadz untuk 

meningkatkan kedisiplinan santri dalam mematuhi peraturan yang sudah 

ditentukan. Sehingga dalam penelitian ini tidak hanya ta’zir (Hukuman) yang 

akan menjadi bahan bahasan oleh peneliti. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Operasional Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mengetahui 

upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ad-

diniyah Gandaria Jakarta Selatan. Sedangkan waktu penelitian disesuaikan 

dengan tahapan-tahapan kegiatan penelitian dan kesepakatan dengan pihak-

pihak lainnya.  

C. Latar/Setting Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ad-

diniyah Gandaria Jakarta Selatan. Alasan penelitian di lokasi ini karena 

peneliti merupakan Alumni dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan juga 

adik peneliti sedang menempuh pembelajaran di Pondok Pesantren tersebut 

dan subyek banyak ditemukan di Pondok Pesantren tersebut sehingga 

kemungkinan untuk bertemu sangat besar yang akan memudahkan peneliti 

menjalin komunikasi untuk berjalannya penelitian ini.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pondok pesantren 

dalam meningkatkan kedisiplinan santri di pondok pesantren Miftahul Ulum 
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Jakarta melalui pelaksanaan peraturan dengan mendeskripsikan hasil 

penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan 

dan menginterprestasikan sesuatu seperti apa yang ada di lapangan, dan 

menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat 

penelitian, dengan tujuan memperoleh gambaran realita upaya pondok 

pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santri di pondok pesantren 

Miftahul Ulum Jakarta. Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini berada di 

lingkungan pemukiman warga, dimana antara pondok pesantren dan 

masyarakat sekitar saling mendukung dalam berbagai kegiatan.  Penelitian ini 

dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi, ternyata ditemukan 

banyak hal menarik untuk diteliti. 

D. Metode dan Prosedur Penelitian 

 Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan 

pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Prof. 

Dr. Sugiyono yang saya pahami ialah suatu proses penelitian yang dilakukan 

secara natural atau alamiah sesuai dengan keadaan atau kondisi dilapangan, 

serta jenis data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna.
1
 Karena dengan pendekatan ini peneliti 

dapat menyampaikan hasil penelitian secara deskriptif berupa uraian kata-kata 

tertulis dari hasil pengamatan.  

                                                                   
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, CV, 2015), Cet-21, h. 

14-15 
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Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu 

kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagaimana waktu 

tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan 

mendalam dari sebuah entitas. Data dari studi kasus dapat diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan 

angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan 

data untuk memberi gambaran penyajian penelitian lapangan tersebut. 

E. Data dan Sumber Data 

 Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer 

yang terdiri dari data yang bersifat kualitatif  

1. Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 

dua yakni:  

a) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
2
 Sumber data primer merupakan sumber 

data utama yang menunjukkan kepada permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah pimpinan pondok pesantren, dan 

ustadz/ustadzah pondok pesantren. 

                                                                   
2
 Sugiyono, Ibid. 
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b) Data Sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.
3
 Data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan 

pembahasan yang maksimal. Adapun yang menjadi sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah Data sekunder ini antara lain, 

santri pondok pesantren dan penduduk yang berada didekat pondok 

pesantren. 

 

2. Sumber Data 

 Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari 

berbagai sumber yaitu: Data primer berasal dari hasil wawancara 

terhadap responden. 

a. Data sekunder berasal dari hasil publikasi berbagai literatur yang ada 

di beberapa tempat,seperti:  

1) Perpustakaan Fakultas Agama Islam UMJ dan perpustakaan pusat 

UMJ 

2) Perpustakanaan Nasional. 

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data 

dalam penelitian, yaitu: 

1. Observasi 

                                                                   
3
 Sugiyono, ibid., h. 309 
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 Metode observasi yaitu ―cara pengumpulan data yang dilakukan 

secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan 

dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri 

dalam latar yang sedang diteliti‖.  

 Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui 

secara langsung apa yang terdapat di lapangan tentang bagaimana upaya 

Pondok Pesantgren Miftahul Ulum dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta.  

2. Wawancara 

 Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk 

suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat 

secara lisan langsung dari seseorang atau informan. Sesuai dengan 

rencana yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, maka 

pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang diwawancarai. Dengan wawancara ini 

kreatifitas pewawancara sangat diperlukan. Hasil wawancara banyak 

bergantung pada pewawancara. 

 Pewawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ad-diniyah Jakarta dan hal-

hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data ini diperoleh dari 

Ustadz, santri dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di lingkungan 

tersebut. 
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3.  Dokumentasi 

 ―Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari 

dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, 

foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya‖.  

 Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data 

yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data kualitatif adalah proses penyusunan, mengkategori data, 

mencari pola data tema dengan maksud untuk memahami makna. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data 

berlangsung. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
4
 

 Data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang 

kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Dalam 

penelitian ini, yang digunakan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh 

adalah dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang 

dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Untuk mengetahui keadaaan 

sesuatu mengenai apa, bagaimana, sejauh mana, dan lain sebagainya. 

                                                                   
4
 Sugiyono, ibid., h. 91. 
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 Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi 

penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisa dan kemudian 

menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang 

ditemukan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ad-diniyyah Jakarta . 

 

H. Validitas Data. 

 Dalam penelitian kualitatif, kebenaran hasil penelitian banyak yang 

diragukan, karena subjektivitas peneliti berpengaruh besar dalam penelitian 

kualitatif, instrument penelitian mengandung banyak kelemahan terutama jika 

melakukan wawancara secara terbuka dan tanpa kontrol, dan sumber data 

kualitatif yang kurang dapat dipercaya sehingga mempengaruhi hasil akurasi 

penelitian.
5
 Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dalam penelitian ini 

pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria-kriteria. Kriteria tersebut 

ada satu, yaitu: 

1. Kredibilitas  

  Kredibilitas yaitu tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil 

penelitian. Kredibilitas data dimaksud untuk membuktikan data yang 

berhasil dikumpulkan sesuai dengan kejadian sebenarnya. 

 Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, yaitu 

penggunaan berbagai metode dan sumber data dalam pengumpulan data 

untuk menganalisis suatu fenomena yang saling berkaitan dari 

                                                                   
5
 Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rosda, 2011), cet. ke 1, h. 168 
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persepktif yang berbeda.
6
 Dengan kata lain, triangulasi meupakan upaya 

mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sudut padang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak 

mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data analisis data. 

Teknik triangulasi meliputi empat hal, yaitu; triangulasi metode, 

tringulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. 

 Dalam penelitian ini, teknik triangulasi data dilakukan dengan cara 

menanyakan kebenaran data tertentu yang diperoleh dari sekolah, 

kemudian dikonfirmasikan kepada informan lain. Teknik triangulasi 

juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi 

yang dikumpulkan dari sekolah, kemudian membandingkan dengan 

data tersebut. Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan 

data atau informasi, termasuk hasil interpretasi penelitian yang sudah 

ditulis dengan rapih dalam bentuk catatan lapangan atau transkip 

wawancara pada informan. 

  

                                                                   
6
 Sugiyono. op. cit. h. 270 
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BAB IV 

PROFIL PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM JAKARTA 

SELATAN 

 

A. Gambaran Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta Selatan  

1. Sejarah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pondok  

 Pesantren Miftahul Ulum didirikan oleh KH. Ishaq Yahya pada 

hari rabu bulan Sya’ban 1400 H, tahun 1980. Nama Miftahul Ulum ini 

diberikan oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadhani seorang ulama 

besar dari mekah Al Mukarramah yang diindentikkan dengan Madrasah 

Darul Ulum Addiniyah yang beliau pimpinan di mekah guru dari KH. 

Ishaq Yahya. Pondok ini mempunyai tiga nama atau bisa disebut ―three in 

one‖ yaitu Miftahul Ulum (pondok pesantren), Manaratul Islam (sekolah), 

Al-awabin (Masjid). Tiga nama ini dalam satu yayasan dan nama yang 

berbeda.
1
 Pondok Pesantren Miftahul Ulum didirikan berawal dari antusias 

masyarakat sekitar untuk mempelajari dan memperdalam ilmu 

pengetahuan keislaman, disamping telah terbentuknya lembaga pendidikan 

Islam (tingkat Madrasah Ibtidaiyah, selanjutnya Madrasah Tsanawiyah 

dan Madrasah Aliyah serta Taman Kanak-kanak Muslimat. Pendiri 

Pondok Pesantren menginginkan siswa yang belajar mendapatkan kajian 

keislaman yang diambil dari sumbernya secara langsung (Al-Qur’an, 

Hadits dan Kitab Kuning).  

                                                                   
 

1
 Dokumentasi pondok pesantren Miftahul Ulum. 
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 Dari waktu ke waktu Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengalami 

kemajuan baik dari segi banyaknya santri yang datang dari berbagai 

daerah dan provinsi maupun fasilitas asrama dengan dibangunnya 

beberapa gedung bertingkat sebagai tempat santri menginap dan ruangan 

kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Dan saat ini Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum dipimpin oleh menantu dari KH. Ishaq Yahya, yaitu KH. 

Abd. Salam Zaini.
2
  

 Pada awal berdirinya pondok pesantren Miftahul Ulum baru 

memiliki Sembilan orang santri yang berasal dari lingkungan sekitar 

Gandaria, Cilandak, dan cinere yaitu:  

a. Abdul Rahman (Gandaria Selatan)  

b. Abdillah Ya’qub (Gandaria Selatan) 

c. Ahmad Dimyati (Cinere) 

d. Abdul aziz Hasan (Cipete) 

e. Chotib H.S (Cilandak) 

f. Muhtar Dahari.HM (Cilandak) 

g. Muhtar Mukti (Cipete) 

h. Matsani (Cinere) dan 

i. Nawawie (Cilandak)  

 

 Para santri Miftahul Ulum di pagi hari mereka belajar di Madrasah 

Manaratul Islam dan sore harinya mereka kembali mempelajari kitab-kitab 

                                                                   
 

2
 Dokumentasi pondok pesantren Miftahul Ulum. 
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kuning yang diajarkan langsung oleh KH Ishaq Yahya di pondok 

pesantren Miftahul Ulum Jakarta Selatan.  

 Pondok pesantren mengalami kemajuan baik dari segi banyak yang 

datang dari berbagai daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, 

Bekasi) sampai dari luar jawa. Pondok pesantren ini,berkembang dari segi 

fasilitas dan bangunan bertingkat sebagai tempat santri menginap dan 

ruangan kelas ber AC. Banyak para pengajar ustad dan ustadzah yang 

mengajar di pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta Selatan. 

 Pembelajaran sistem di Pondok pesantren Miftahul Ulum 

Addiniyah merupakan kombinasi pendidikan tradisional dan pendidikan 

modern, pendidikan tradisional merupakan sistem pendidikan yang 

mengadopsi pola pendidikan pesantren salafiyah dengen penekanan 

kemampuan kitab klasik dan program pengembangan keilmuan islam. 

 Sedangkan pendidikan modern mengacu kepada pendidikan 

pemerintah yang terdiri dari tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 

Aliyah yang memiliki krikulum pendidikan nasional dengan Ijazah yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

 

2. Letak Geografis  

 Pesantren Miftahul Ulum terletak di jalan Madrasah No. 17 

Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan.pondok ini terletak di depan 

Masjid Al-awabin.
3
 Lingkungan pondok pesantren Miftahul Ulum tidak 

                                                                   
 

3
 Dokumentasi pondok pesantren Miftahul Ulum 
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jauh dari keramaian seperti jalan raya, pasar, supermarket dan 

sebagainnya. Pondok ke sekolah sekitar menempuh ± 20 m² tidak jauh dari 

letak pondok pesantren Miftahul Ulum . Bangunan pondok pesantren 

Miftahul Ulum adalah bangunan permanen yang berbentuk kotak. Mulai 

dari ruang belajar pondok, asrama putrid, Koprasi, Asrama putra, kantor 

sekertariatan, Dapur ruang makan santri, Aula penerimaan Tamu. Luas 

tanah ± 6000 m². 

 

3. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

Tabel. 4.1 

Struktur Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

 

                                                                   
 

4
 Dokumentasi pondok pesantren Miftahul Ulum  

a. Penasehat  : K.H Abdul Salam Zaini,Lc 

b. Pimpinan : K.H Muhyiddin,S.Ag 

c. Ketua Pelaksanaan Harian : K.H Ismail Ishaq,S.Ag 

d. Bendahara : Hj. Yulianah,S.Ag 

e. Sekretaris : Hasanudin,S.Ag 

F. Sarana dan Prasarana : H.Ya’qub Ishaq 

g. Bagian pendidikan & pengajaran : Drs.H.Ismail Ishaq 

h. Pembina Asrama Putra : Ust.Hasyim 

i. Pembina Asrama putri  : Ustadzah Arniati,Spd.I 

j. Kesehatan/kebersihan : Drs. Farid Ma’ruf 

k. Penerimaan Tamu : Chandra Budianto
4
  



81 
 

 
 

 

4. Visi Misi Pondok Pesantren Miftahul Ulum  

 Visi merupakan jauh kedepan kemana pondok akan 

dibawa,sedangkan misi adalah tindakan untuk mewujudkan visi tersebut. 

Adapun visi dan misi sebagai berikut :  

a. Visi  

 ―menyiapkan kader-kader ulama yang cerdas secara intelektual dan 

spiritual yang berlandaskan Al-Qur’an dan AlHadits‖. 

b. Misi  

 ‖Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan sumber daya 

manusia yang dilaksanakan secara professional demi terciptanya 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia, mandiri, proaktif dan bertanggung jawab menghadapi tuntutan 

dan tantangan transformasi segala zaman termasuk reformasi dan 

globalisasi‖.
5
 

 

 

 

 

 

 

5. Tenaga Pengajar 

                                                                   
 

5
 Dokumentasi pondok pesantren Miftahul Ulum 
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 Para tenaga pendidik dan pengajar di Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Addiniyyah terdiri dari para alumni dari dalam maupun luar negeri, 

diantaranya :
6
 

a. Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir 

b. Universitas Darul Ulum, Makkah 

c. Universitas Madinah 

d. Universitas Khotoum, Sudan 

e. Universitas Libya 

f. Universitas Yaman 

g. Pondok Pesantren Darussalam Gontor Jawa Timur 

h. Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur 

i. Pondok Pesantren Ploso Kediri Jawa Timur 

j. Pondok Pesantren Karpyak Yogyakarta 

k. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur 

l. Pondok Pesantren Jampes Kediri Jawa Timur 

m. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 

n. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Addiniyyah Jakarta  

 

 

6. Profil Santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum  

 Santri yang bermukim di pondok pesantren Miftahul Ulum berasal 

dari beberapa daerah baik DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 

                                                                   
 6 Dokumentasi pondok pesantren Miftahul Ulum 
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dan luar jawa.  Santri yang berada di pondok ini memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda. Ada yang pernah mengenal bahasa arab dan ada yang 

belum bisa mengenal bahasa arab. Dengan latarbelakang santri dan tujuan 

santri di pondok yang ingin menuntut ilmu dan mempelajarinya serta 

mengamalkannya, hal ini membuat pondok tersebut menuju kearah yang 

lebih baik.  

Jumlah santri yang semakin banyak dan di bagi kelas setiap santri menjadi 

18 kelas pondok yang terdiri dari putra dan putri. Adapun santri yang  

belajar di  pondok di pesantren Miftahul ulum mempunyai 18 kelas / 

kelompok yaitu : 

Tabel 4.2 

Jumlah Kelas/kelompok Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

 

No Kelas Jumlah 

1.  Sp pi 13 santri putri 

2.  1 PI A 24 santri putri 

3.  1 PI B 17 santri putri 

4.  2 PI A 23 santri putri 

5. 2 PI B 25 santri putri 

6. 3 PI A 20 santri putri 

7. 3 PI B 16 santri putri 

8. 4 PI 26 santri putri 

9. SP PA 33 santri putra  

10. 1 PA A 31 santri putra 
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11. 1 PA B 25 santri putra 

12. 2 PA A 27 santri putra 

13. 2 PA B 29 santri putra 

14. 3 PA A 21 santri putra 

15. 3 PA B 26 santri putra 

16. 4 PA 33 santri putra 

17. 5 14 santri putra 

26 santri putri 

18 6 10 santri puta 

13 santri putri 

 

Jumlah santri saat ini berjumlah 452 santri terbagi 220 santri putra dan 232 

santri putri.
7
  

Tabel 4.3 

Jumlah santri Pondok Pesantren Mifahul Ulum 

 

No Santri Jumlah 

1. Santri Putra 220 santri 

2. Santri Putri 232 santri 

Jumlah 252 santri 

 

 Santri pondok pesantren miftahul ulum mempunyai 19 kelas untuk 

kelas belajar pondok Miftahul Ulum Jakarta selatan. Adapun kajian yang 

                                                                   
 7 Ustadz Wasdi, Guru Pondok, Wawancara Pribadi, Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta, 07 Agustus 2019 
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dipelari di pondok pesantren Miftahul Ulum terbagi menjadi 14 kajian, 

yaitu : 

a. Al-Qur’an 

b. Hadits  

c. Ilmu Hadits 

d. Fiqh 

e. Ushul fiqh 

f. Bahasa Arab 

g. Nahwu shorof 

h. Tafsir 

i. Ilmu Tafsir 

j. Faroid 

k. Akidah 

l. Akhlaq 

m. Balagoh  

n. Praktek Ubudiyyah  

 

B. Temuan Penelitian 

Pada pembahasan kali ini, penulis akan menyajikan data yang 

diperoleh dari hasil penelitian di pondok pesantren Miftahul Ulum 

Addiniyyah Jakarta. Adapun masalah yang diteliti merujuk kepada fokus 

permasalahan yang tertera pada bab sebelumnya, yaitu upaya pondok 

pesantren Miftahul Ulum dalam meningkatkan kedisiplinan santri di pondok 
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pesantren Miftahul Ulum Jakarta. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan 

data tentang pembahasan masalah pada fokus permasalahan sebagai berikut: 

1. Upaya Pondok Pesantren Mifttahul Ulum Jakarta dalam 

Menerapkan Peraturan 

 Dalam meningkatkan kedisiplinan santri Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Jakarta dalam menerapkan peraturan ditempuh melalui 

sosialisasi peraturan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta. 

a. Sosialisasi Peraturan  

 Sosialisasi Peraturan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

ditempuh melalui Haflatul Ta’aruf setiap tahunnya. Berlaku untuk 

seluruh santri baik yang baru maupun yang lama. Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Jakarta merupakan salah satu pondok yang sangat 

mengutamakan kedisilpinan para santri terutama dalam peraturan 

yang sudah dibuat untuk keberlangsungan kegiatan santri. Peraturan 

itu sendiri dibuat bukan semata-mata bukan untuk mengekang santri 

yang berada dilingkungan pondok pesantren melainkan juga untuk 

memberikan rasa taat kepada guru dan nyaman. Diantara peraturan 

yang ditemukan peneliti diantaranya ialah 
8
:  

 

 

 

 

                                                                   
 8 Dokumentasi pondok pesantren Miftahul Ulum 
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Tabel 4.4 

Peraturan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

 

A. Kewajiban Santri  - Membayar SPP Pondok Pesantren paling lambat 

tanggal 10 setiap bulannya 

- Mengikuti pelajaran dengan rutin 

- Mengikuti pengajian 2 minggu sekali pada hari 

minggu di masjid Al-Awwabin 

- Mengikuti sholat berjama’ah 5 waktu 

- Berpakaian rapih, sopan, dan menutup aurat 

- Menjaga kebersihan 

- Melaksanakan tugas piket/kerja bakti 

- Ta’at kepada peraturan pesantren, OP3MU, 

dewan guru dan pimpinan 

- Menjaga nama baik pondok pesantren 

- Tidur malam pukul 22:30 wib 

- Wajib mengikuti sholat terawih 

- Wajib berpuasa dibulan Ramadhan 

- Wajib tidur dikamar dan diranjang masing-

masing 

- Wajib mengikuti seluruh kegiatan pondok 

pesantren seperti muhadhoroh, acara perlombaan, 

bahsul masail, tahlilan, baca rowi 

- Makan di dapur 

- Bicara dengan bahasa yang sopan dan bagus 

 

B. Larangan Santri - Dilarang menyimpan rokok, memiliki dan 

menggunakannya 

- Dilarang mencoret-coret dan merusak hak milik 

pesantren 

- Dilarang duduk/tidur di atas satu ranjang lebih 

dari satu orang 
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- Dilarang membawa tv, radio, tape, mp3, mp4, 

hp, senjata tajam/api dan mainan yang 

mengganggu ketertiban umum serta banyak 

menyita waktu 

- Dilarang menonton tv kecuali di pesantren dan 

harus pada waktu yang ditentukan 

- Dilarang membaca buku/majalah porno 

- Dilarang mengambil hak milik orang lain 

- Dilarang bercanda yang bisa mengakibatkan 

keributan, perselisihan dan kerusakan 

- Dilarang keluar tanpa izin 

- Dilarang berhubungan dengan lain jenis 

(Asusila) 

- Dilarang membawa, memakai dan menyimpan 

obat-obatan dan minuman terlarang 

- Dilarang berambut gondrong bagi laki-laki 

- Dilarang menghina, mengancam (Intimidasi) 

- Dilarang menzholimi orang lain  

- Dilarang berteriak-teriak 

- Dilarang merayakan ulang tahun dengan cara 

yang tidak wajar 

- Dilarang mengakses internet selain untuk belajar 

dan ditempat serta waktu yang telah ditentukan 

- Dilarang mengghosob barang orang lain 

- Dilarang berpakaian ketat 

- Dilarang mengikuti/membuat kegiatan dan 

membuat seragam tanpa siizin dari pengurus 
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pondok pesantren 

- Dilarang melakukan semua yang dilarang Agama 

Islam.
9
 

 

  

b. Jenis Pelanggaran dan Sanksi 

 Peraturan ini sifatnya mengikat santri agar santri terbiasa menjalani 

peraturan yang sudah dibuat oleh Pondok Pesantren. Namun itu ada 

beberapa tingkatan pelanggaran dan sanksi yang harus diterima oleh 

santri yang melanggar peraturan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 

Dan juga Pondok Pesantren Miftahul ulum menerapkan sistem point 

bagi santri yang tidak mentaati peraturan
10

, sistem point ini adalah 

bentuk pelanggaran yang dinilai dengan angka dan angka tersebut 

menggambarkan bentuk sanksi yang dikenakan pada santri yang 

melanggar : 

Tabel 4.5 

Klasifikasi Pelanggaran Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

 

Jenis Pelanggaran Point 

Pelanggaran ringan : 

1. Terlambat mengikuti sholat berjama’ah 

2. Tidak mengikuti sholat berjama’ah 

3. Tidak membaca Al-Qur’an saat tadarus di Masjid 

4. Tidur ditempat/kamar orang lain 

5. Tidur malam melebihi batas waktu/begadang 

 

3 

5 

2 

10 

5 

                                                                   
 9

 Dokumentasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta  

 10 Ustadz Wasdi, Guru Pondok, Wawancara Pribadi, Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta, 07 Agustus 2019 
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6. Tidak mematikan listrik, kipas angin dan keran air 

diluar waktu penggunaan 

7. Terlambat mengikuti seluruh kegiatan pesantren 

8. Buang sampah sembarangan 

9. Naik ke lantai 4 diluar waktu yang diperbolehkan 

10. Membawa, menyimpan, menggunakan dan atau 

memiliki buku-buku selain buku pelajaran seperti 

majalah, novel, komik dll 

11. Membuat gaduh dan berteriak-teriakan 

5 

 

3 

10 

10 

10 

 

 

10 

Pelanggaran sedang : 

1. Ghoib KBM (tanpa keterangan) 

2. Tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren seperti 

muhadhoroh, lughoh, musyawarah fiqih, bahtsul masail, 

lomba-lomba, pengajian Al-Awwabin, sholat jum’at, 

ziarah kubur dll 

3. Menyalah gunakan perizinan 

4. Terlambat datang ke pesantren 

5. Ghosob  

6. Keluar masjid sebelum waktunya 

7. Makan di kamar 

8. Tidak melaksanakan piket dan kerja bakti 

9. Berkata kotor 

10. Tidak menutup aurat 

11. Membawa, menyimpan, menggunakan atau memiliki 

senjata tajam serta korek api 

12. Mengadakan acara/kegiatan dan membuat seragam 

tanpa izin tanpa seizin pihak pesantren 

 

10 

10 

 

 

 

30 

25 

15 

15 

15 

20 

20 

25 

25 

 

30 

Pelanggaran berat : 

1. Menghina/melawan/meremehkan dewan guru dan 

peraturan pondok pesantren 

 

75 
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2. Keluar tanpa izin (cabut) 

3. Melakukan tindakan asusila, pornografi dan pornoaksi 

4. Berpacaran  

5. Berkelahi  

6. Menganiaya orang lain 

7. Mengambil hak milik orang lain 

8. Membawa, menyimpan menggunakan atau memiliki 

barang-barang sebagai berikut : 

- Rokok  

- Minuman keras 

- Obat-obatan terlarang 

- Alat-alat elektronik (hp, laptop, mp3, mp4 dan 

sejenisnya) tanpa izin 

- Majalah/buku pornografi.
11

 

50 

100 

75 

50 

75 

75 

 

 

50 

100 

100 

50 

 

75 

 

 Sistem point yang digunakan Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Jakarta ini juga memiliki sanksi yang harus diterima oleh 

santri yang melanggar diantaranya
12

 : 

a) Jika point sudah mencapai 25 maka santri akan diberikan surat 

peringatan I kepada orang tua serta diberikan sanksi lain 

b) Jika point sudah mencapai 50 maka santri akan diberikan surat 

peringata II kepada orang tua serta diberikan sanksi lain 

c) Jika point sudah mencapai 75 maka santri akan diberikan surat 

peringatan III kepada orang tua serta diberikan sanksi lain 

                                                                   
 11 Dokumentasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 
 12

 Ustadz Wasdi, Guru Pondok, Wawancara Pribadi, Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta, 07 Agustus 2019 
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d) Jika point sudah mencapai 100 maka santri akan dikembalikan 

kepada orang tua 

Adapun bentuk sanksi yang dimaksudkan ialah
13

 :  

a) Membersihkan kamar mandi dan atau asrama  

b) Membaca Al-Qur’an dan atau kitab-kitab tertentu 

c) Dibotak dan atau digundul 

d) Menghapal surat-surat tertentu dalam Al-Qur’an dan atau 

kitab-kitab tertentu 

e) Dipejeng di tempat yang sudah ditentukan oleh dewa  guru 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara 

dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, bentuk-bentuk 

pelanggaran  kedisiplinan yang dilakukan oleh santri adalah:  

a) Tidak mengikuti belajar tanpa izin atau keterangan   

b) Terlambat memasuki kelas 

c) Tidak berjama’ah  

d) Terlambat berjama’ah    

 Adapun penyebab pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan 

oleh santri berasal dari diri santri itu sendiri, diantaranya karena 

merasa jenuh, dan malas, serta  karena belum memahami 

peraturan-peraturan yang ada dan belum bisa mengatur waktu 

dengan baik. Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi, 

                                                                   
 

13
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pondok pesantren Miftahul Ulum dalam mengawasi peraturan 

diantaranya : 

a) Metode pendekatan kepada santri 

b) Pemasangan  CCTV disetiap kamar putra, 

c) Pembacaan peraturan setiap setahun sekali pada malam 

perkenalan (Haflatu Ta’aruf) 

d) Hukuman  

 Namun selain hukuman yang didapat oleh santri yang tidak 

mentaati peraturan adapula hadiah bagi santri yang tidak 

melanggar aturan seperti setiap akhir tahun ketika Haflatul Wada’ 

(malam perpisahan) untuk santri yang sudah menduduki kelas 5 

dan 6 Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta diberikan 

penghargaan sebagai santri teladan.
14

  

  

2. Upaya Pondok Pesantren Mifttahul Ulum Jakarta meningkatkan 

kedisiplinan santri dalam pembelajaran 

 Upaya Pondok Pesantren untuk meningkatkan kedisiplinan santri 

dalam pembelajaran pembelajaran ditempuh melalui program 

intrakulikuler dan ektrakulikuler diantaranya: 

a) Program Intra 

1) Sholat berjama’ah 
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Sholat yang wajib berjama’ah disini yaitu sholat shubuh, ashar dan 

magrib.  

2) Pendidikan diniyah 

Pendidikan diniyyah merupakan kegiatan yang juga wajib 

dilakukan oleh santri untuk memperluas wawasan keilmuannya. 

Dan setiap harinya santri wajib mengikuti pendidikan diniyyah 

sebanyak 3 kali yaitu sehabis sholat subhuh, sehabis ashar dan 

sehabis magrib 

3) Membaca Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur’an dilaksanakan sehabis sholat subuh, sebelum 

adzan magrib dan sehabis shoat magrib berjama’ah 

4) Piket  

Program yang dirancang untuk santri memiliki rasa peduli dengan 

lingkungan. Piket dilakukan setiap sore hari secara bergantian 

dengan santri yang lainnya. 

b) Program Ektra 

1) Muhadhoroh 

Kegiatan ini merupakan pembelajaran untuk melatih santri 

berpidato, membaca Al-Qur’an, pembawa acara puisi. Kegiatan ini 

dilakukan setiap malam jum’at sehabis sholat isya. 

2) Bahsul matsail 

Kegiatan ini merupakan melatih santri untuk memahami suatu  

masalah dari segi fiqh dalam masyarakat dan di kaji dengan kitab-
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kitab yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kegiatan ini 

dikhususkan untuk santri yang telah menduduki kelas 3,4,5,dan 6 

pesantren yang dilakukan setiap seminggu sekali di malam rabu 

3) Praktek Ubadiyah 

Kegiatan ini merupakan melatih santri untuk melakukan amalan-

amalan Nabi seperti membaca wirid, sholawatan, pembacaan rawi 

dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam jum’at 

sehabis sholat magrib dan diikuti oleh seluruh santri. 

4) Marawis  

Kegiatan ini diikuti oleh santri yang ingin belajar memainkan alat 

musik lebih dalam dengan proses rekrutment. Jadi santri yang 

mempunyai minat untuk mengembangkan bakatnya bisa mengikuti 

kegiatan ini. Dan dilakukan tiap malam minggu pada pukul 20:00 

sampai pukul 22:00 

 

 

3. Upaya Pondok Pesantren Mifttahul Ulum Jakarta dalam mengawasi 

kedisiplinan santri mengikuti kegiatan sholat berjama’ah 

  

 Dari hasil temuan peneliti melalui teknik wawancara, peneliti 

mendapatkan temuan yang berkaitan dengan upaya pondok pesantren 

Miftahul Ulum Jakarta dalam mengawasi sholat berjama’ah santri di 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta sebagai berikut : 
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a) Seluruh santri dalam kegiatan sholat berjamaah di pondok pesantren 

Miftahul ulum merupakan aktivitas yang wajib diikuti oleh seluruh 

santri yang bertujuan untuk memanamkan kedisiplinan santri sejak 

dini. Agar mereka para santri dapat istiqomah untuk menjalankan 

kegiatan sholat berjammah. 

b) Kegiatan sholat berjama’ah yang wajib dilaksanakan oleh santri 

adalah sholat subuh berjama’ah, sholat ashar berjama’ah dan sholat 

magrib berjama’ah.  

c) Dewan guru dalam mendisiplinkan santri dalam hal sholat berjama’ah 

menggunakan metode tauladan, teguran dan hukuman. 

 

 

C. Pembahasan Temuan Penelitian 

1. Upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Addiniyyah Jakarta dalam 

Menerapkan Peraturan 

a. Sosialisasi Peraturan  

 Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti bahwa Pondok Pesantren Miftahhul 

Ulum Jakarta menerapkan beberapa peraturan yang menjadi wajib 

bagi setiap santri yang mondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta, penerapan ini berlaku untuk santri yang baru masuk maupun 

santri yang lama.  
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 Adapun tujuan dari pembuatan peraturan itu sendiri selain untuk 

menertibkan santri juga ingin menciptakan suasana nyaman bagi 

santri, menertibkan, mendisiplinkan santri, agar santri menyadari 

kesalahannya sehingga tidak mengulangi dikemudian hari dan santri 

timbul rasa kesadaran untuk mentaati peraturan itu sendiri jadi bukan 

untuk mengekang santri itu sendiri seperti yang dituturkan oleh 

Ustadz Syaifuddin
15

 : 

 ‖bukan semata-mata peraturan itu dibuat untuk mengekang atau 

menakut-nakuti santri, namun untuk memberikan rasa taat dan 

nyaman kepada santri‖ 

  

 Dan juga yang melatar belakangi dibuatnya peraturan pondok 

pesantren dari santrinya itu sendiri yang terkadang masih belum bisa 

diatur dan kurang baik dalam mengatur waktu dikarnakan ingin 

seperti manusia pada umumnya yang bebas dalam artian tidak mau 

diatur, seperti yang dituturkan Ustadz Syaifuddin : 

 ‖Dipondok pesantren Miftahul Ulum ini menerapkan peraturan 

dengan landasan memang dari santrinya itu sendiri yang susah diatur, 

mereka ingin seperti manusia pada umumnya yang bebas, saya 

mewajarkan itu semua memang sifat manusia yang ingin bebas. Dan 

juga letak pondok pesantren Miftahul Ulum ini yang berada ditengah-

tengah kota dan lingkungan masyarakat.‖ 

   

 Agar peraturan itu di sadari oleh santri pihak Pondok Pesantren 

mensosialisasikan dan mengingatkan kepada santri setiap setahun 

sekali ketika Haflatu Ta’aruf atau biasa dibilang malam perkenalan. 

Dan juga sering kali memberikan hukuman yang sudah diatur agar 
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 Ustadz Syaifuddin, Guru Pondok, Wawancara Pribadi, Pondok Pesantren Miftahul 
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santri jera dan tidak mengulanginya lagi, ini pun searah dengan apa 

yang dituturkan olah Ustadz Wasdi
16

 : 

 ―Setiap satu tahun sekali pondok pesantren membuat kegiatan 

Haflatu Ta’aruf, selain memperkanalkan santrinya yang baru masuk 

kepesantren ada juga dari pengurus pondok pesantren membacakan 

peraturan yang harus ditaati santri, ini berlaku untuk santri baru dan 

santri yang lama.‖ 

   

 Peraturan ini sifatnya mengikat santri agar santri terbiasa menjalani 

peraturan yang sudah dibuat oleh Pondok Pesantren. Namun itu ada 

beberapa tingkatan pelanggaran dan sanksi yang harus diterima oleh 

santri jika melanggar peraturan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 

 Pelanggaran yang ditemui peneliti dan juga seringkali dilakukan 

oleh santri diantaranya tidak sholat berjama’ah, terlambat berjama’ah, 

tidak mengikuti pembelajaran dan juga terlambat dalam mengikuti 

pembelajaran. Seperti yang dituturkan oleh ustadz Syaifudin
17

 : 

 ‖Pelanggaran yang sering terjadi di Pondok Pesantren diantaranya 

tidak mengikuti sholat berjama’ah hal ini terjadi dikarnakan santri 

tersebut malas dan juga tidak mengikuti pelajaran diniyah itupun juga 

alasannya malas‖ 

   

 Bagi santri yang tidak mengikuti sholat berjama’ah akan diberi 

hukuman membersihkan kamar lingkungan Pondok Pesantren. Dan 

bagi santri yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran akan diberi 

                                                                   
 16

 Ustadz Wasdi, Guru Pondok, Wawancara Pribadi, Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta, 07 Agustus 2019 
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hukuman membaca Al-Qur’an sebanyak 1 Juz dalam satu waktu. Hal 

ini juga dituturkan oleh ustadz Wasdi
18

 :  

 ‖Contohnya jika tidak mengikuti sholat berjama’ah maka santri 

tersebut dihukum untuk piket . Jika tidak mengikuti pelajaran 

Diniyyah maka hukumannya membaca satu juz Al-Qur’an dalam satu 

waktu‖ 

  

 Upaya pondok pesantren dalam menerapkan peraturan yang 

pertama melalui metode pendekatan kepada santri, upaya ini 

dimaksudkan agar setiap santri yang dihukum tidak mempunyai rasa 

kesal dendam kepada dewan guru ketika mendapatkan hukuman. 

Seperti apa yang dituturkan oleh ustadz Wasdi
19

 :  

 ‖ Selain juga untuk menertibkan santri, dewan guru juga 

melakukan metode pendekatan kepada santri agar santri tidak 

mempunyai rasa kesal kepada dewan guru‖ 

   

 Lalu kemudian yang dilakukan Pondok Pesantren dalam 

mendisiplinkan santri ialah menambahkan guru asrama dan 

pemasangan CCTV disetiap kamar putra, hal ini dilakukan untuk 

mengontrol santri dan juga meminimalisir pelanggaran yang dilarang 

oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta seperti berkelahi, 

membawa alat-alat elektronik berupa handphone, radio atau lain-lain 

yang dapat mengganggu aktivitas pondok pesantren. Hal ini pun 

sepadan dengan apa yang disamapaikan oleh ustadz Wasdi melalui 

wawancara : 
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 ‖ Pastinya ada pengawasan dari dewan guru dan juga pengurus, 

namun yang lebih ditekankan ialah kita dengan menambahkan guru 

asrama namun pengawasan yang dilakukan bersifat flexibel, bisa saja 

diwaktu-waktu tertentu. Dan juga pemasangan CCTV disetiap kamar, 

itupun untuk kamar santri putra saja demi meminimalisir kejahatan 

yang terjadi dilingkungan pondok seperti pencurian, berkelahi dan 

membawa handphone atau sejenisnya. Dan juga yang sangat penting 

ialah ketua kamar‖ 

   

 Upaya yang keempat dalam mendisiplinkan santri dalam 

menerapkan peraturan, ustadz memakai upaya hukuman, tetapi di 

pondok pesantren Miftahul Ulum ini hukumannya bukan berupa 

hukuman fisik, tetapi hukuman yang sifatnya mendidik. Seperti halnya 

apabila ada santri yang tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah 

maka hukuman yang diterapkan ustadz adalah dengan menyuruh 

membaca Al-Qur’an sebanyak 1 Juz dalam satu waktu, jadi hukuman 

yang diterapkan di pondok pesantren miftahul ulum ini hukumannya 

sangat mendidik.  

 Namun selain hukuman yang didapat oleh santri yang tidak 

mentaati peraturan adapula hadiah bagi santri yang tidak melanggar 

aturan seperti setiap akhir tahun ketika Haflatul Wada’ (malam 

perpisahan) untuk santri yang sudah menduduki kelas 5 dan 6 Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Jakarta diberikan penghargaan sebagai 

santri teladan. Upaya ini dilakukan untuk memotivasi santri untuk 

terus mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pondok pesantren, hal 

ini juga dituturkan oleh ustad Wasdi
20

 : 
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 ‖Tentunya dengan mengupayakan santri untuk taat kepada 

peraturan, jika santri melanggar langsung diberikan hukuman yang 

setimpal. Juga disini melakukan sikap disiplin dalam pembelajaran 

karna memang wajib bagi santri yang mondok, dan juga harus 

mengikuti sholat berjam’ah. Dan juga memberikan penghargaan santri 

tauladan bagi santri yang tidak melanggar peraturan‖  

 

 

 

2. Upaya Pondok Pesantren Mifttahul Ulum Jakarta meningkatkan 

kedisiplinan santri dalam pembelajaran 

  Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, maka pada sub 

fokus selanjutnya diperoleh beberapa temuan. Pertama aktivitas 

pembelajaran merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh santri. 

Salah satu kegiatan pondok pesantren Miftahul Ulum yang menjadi 

aktifitas rutin para santri ialah kegiatan pembelajaran. Dimana para santri 

pondok pesantren diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 

tersebut dengan harapan agar tujuan yang tersirat dalam visi misi pesantren 

dapat terealisasikan dan melatih santri untuk mempunyai sikap disiplin. 

  Kedua, Pondok Pesantren Miftahul Ulum merupakan salah satu 

pondok yang sangat mengutamakan kedisilpinan para santri terutama 

dalam kegiatan pembelajaran. Dalam mendisiplinkan santri Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum ditempuh melalui program pembelajaran intra 

dan ekstra. Kegiatan pembelajaran tersebut sudah berjalan dengan baik, 

dimana para santri secara aktif melakukan kegiatan tersebut. 
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  Adapun tujuan dilaksanakannya pembelajaran intra dan ekstra agar 

para santri pondok pesantren Miftahul Ulum ini mendapatkan pengetahuan 

agama islam langsung dari karya para ulama, serta melatih para santri 

dalam meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran ilmu agama 

islam. Hal ini seperti yang dituturkan ustadz Syaifuddin
21

 : 

 ‖Dipondok Pesantren Miftahul Ulum ini ada dua yang diutamakan, 

yang pertama ingin membangun jiwanya dengan rasa dan yang kedua 

ingin mengedepankan intelektualnya. Caranya dengan membuat 

kegiatan yang bersifat olah rasa seperti piket bergiliran setiap hari dan 

juga kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan seperti 

pendidikan diniyah di Pesantren‖ 

   

  Upaya lain dalam meninngkatkan disiplin dalam pembelajaran, 

pondok pesantren memberikan hukuman bagi santri yang tidak mengikuti 

pembelajaran, namun bukan berupa hukuman fisik, tetapi hukuman yang 

sifatnya mendidik. Seperti halnya apabila ada santri yang tidak mengikuti 

pembelajaran hukuman yang diterapkan ustadz  adalah dengan menyuruh 

seorang santri untuk membaca Al-Qur’an 1 juz, akan tetapi jika terus 

diulang ulang tidak mengikuti pembelajaran maka hukumannya pun akan 

lebih berat, yakni membaca Al-Qur’an 2 Juz dalam satu waktu, bahkan 

jika terus mengulangi bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Hal ini 

sama dengan apa yang dituturkan oleh Ustadz Wasdi
22

 : 

 ‖Bagi santri yang tidak mengikuti kegiatan belajar pesantren akan 

diberikan hukuman yang mendidik diantaranya membaca Al-Qur’an 

sebanyak 1 Juz dalam satu waktu didepan kamar ustadz, lalu jika terus 

mengulanginya hukuman bisa bertambah menjadi membaca Al-
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Qur’an sebanyak 2 Juz dalam satu waktu bahkan jika terus 

diulanginya bisa dikembalikan kepada orang tuanya‖ 

 

3. Upaya Pondok Pesantren Mifttahul Ulum Jakarta dalam mengawasi 

kedisiplinan santri mengikuti kegiatan sholat berjama’ah 

  Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, maka pada 

fokus pertama diperoleh beberapa temuan. Pertama aktivitas sholat 

berjama’ah merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh santri. 

  Pondok Pesantren Miftahul Ulum merupakan salah satu 

pondok yang sangat mengutamakan kedisilpinan para santri terutama 

dalam kegiatan pelaksanaan sholat jamaah. Kegiatan sholat jamaah 

dapat dibilang sudah berjalan baik, dimana para santri secara aktif 

melakukan kegiatan sholat berjamaah. Hal ini seperti yang diutarakan 

oleh ustadz Wasdi
23

 : 

 ―Ya, secara garis besar sudah mencapai apa yang dituju namun ada 

beberapa santri yang masih belum melaksankannya‖ 

   

  Mengajarkan dan mengajak para santri untuk melakukan sholat 

berjamaah memang bukan perkara yang mudah, akan tetapi membutuhkan 

proses agar dapat berjalan secara aktif. Untuk mengawasi hal tersebut 

Pondok pesantren Miftahul Ulum ini mewajibkan seluruh santrinya untuk 

melaksanakan sholat berjamaah agar  para santri itu mempunyai perilaku 

keagamaan yang baik, dan menanamkan kedisiplin dalam sholat 

berjamaah, dan agar para santri bisa selalu istiqomah dalam sholat secara 
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berjamaah. sholat jamaah juga mempunyai fungsi untuk mempererat tali 

persaudaraan diantara para santri pondok pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta. Hal ini sejalan apa yang dituturkan ustad Syaifuddin
24

 : 

 ―Dan juga pondok pesantren mewajibkan seluruh santrinya untuk 

melaksanakan sholat berjamaah agar para santri itu mempunyai 

perilaku keagamaan yang baik, dan menanamkan kedisiplin dalam 

sholat berjamaah, dan agar para santri bisa selalu istiqomah dalam 

sholat secara berjamaah. sholat jamaah juga mempunyai fungsi untuk 

mempererat tali persaudaraan diantara para santri pondok pesantren 

Miftahul Ulum Jakarta.  

‖ 

  Adapun metode-metode yang digunakan oleh pondok pesantren 

untuk mendisiplinkan santri dalam kegiatan sholat berjamaah ditempuh 

melalui upaya tauladan, upaya teguran dan upaya hukuman. Metode yang 

pertama dalam hal mendisiplinkan santri adalah menggunakan upaya 

tauladan, jadi dewan guru harus memberikan tauladan yang baik. Apabila 

sudah dikumandangkan adzan, tanda sholat jamaah sudah dimulai maka 

seorang ustadz haruslah langsung ke masjid. Supaya para santri dapat 

meniru apa yang dilakukan oleh ustadznya. 

  Metode yang kedua dalam mendisiplinkan santri dalam sholat 

jamaah, pondok pesantren juga memakai upaya teguran sebelum 

memberikan hukuman kepada santri yang melanggar. Teguran ini gunanya 

sebagai peringatan kepada santri agar mau disiplin. Tetapi apabila dengan 

teguran para santri tetap melanggar maka dengan hukuman mungkin akan 

bisa lebih jera. 
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  Metode yang ketiga dalam mendisiplinkan santri sholat jamaah, 

ustadz memakai upaya hukuman, tetapi di pondok pesantren Miftahul 

Ulum ini hukumannya bukan berupa hukuman fisik, tetapi hukuman yang 

sifatnya mendidik. Seperti halnya apabila ada santri yang tidak mengikuti 

kegiatan sholat berjamaah maka  hukuman yang diterapkan ustadz adalah 

dengan menyuruh seorang santri untuk sholat berjamaah dibagian shaf 

yang paling depan, dan hukuman yang lain adalah disuruh menulis solawat 

nabi. Jadi hukuman yang diterapkan dipondok pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta ini hukumannya sangat mendidik. Seperti yang dituturkan ustadz 

Wasdi
25

 : 

 ‖ Hal pertama yang saya lakukan membiarkannya, lalu memanggil 

santri terkait untuk diberikan hukuman. Namun juga dalam 

pelanggaran yang terjadi ustadz mempunyai metode diantaranya 

menasehati, memeberi contoh, memberi teguran dan terakhir 

hukuman.‖ 

   

  Pesantren diselenggarakan untuk mendidik santri-santri agar 

menjadi orang yang taat menjalankan agamanya. Untuk mencapainya 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta juga memberlakukan peraturan-

peraturan yang mewajibkan santrinya beribadah, seperti mewajibkan santri 

untuk sholat berjamaah, ngaji Al-Qur‟an, ngaji kitab, baca surat Yasin dan 

tahlil, setiap malam jum‟at, menganjurkan puasa sunnah dan lain 

sebagainya. Kedisiplinan beribadah santri akan berkembang karena 

terdorong oleh adanya peraturan-peraturan, karena tidak semua santri 
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menyadari kalau ibadah merupakan kebutuhan bagi dirinya sendiri dan 

bukan karena adanya kewajiban ataupun aturan.  

  Sikap disiplin akan menjadikan santri terlatih dan terkontrol 

sehingga santri dapat mengembangkan sikap pengendalian diri sendiri dan 

pengarahan diri sendiri, yaitu dalam hal mana santri dapat mengarahkan 

diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar.  

  Penulis menemukan seorang santri yang sedang di hukum 

membaca Al-Qur’an di depan kamar dewan guru, setelah peneliti 

menanyakan apa yang  menyebabkan anda bisa di hukum seperti ini, santri 

tersebut menjawab saya tidak mengikuti belajar pondok. Dan ini 

didapatkan oleh pengawasan pengurus (OP3MU) yang melaporkan kepada 

dewan guru selaku pengawasan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Dari pembahasan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan tentang Upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Jakarta sebagai berikut : 

1. Upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta dalam menerapkan 

peraturan ditempuh melalui sosialisasi peraturan, pemahaman dan 

sanksi pelanggaran terhadap peraturan. 

2. Upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam meningkatkan 

kedisiplinan santri ditempuh melalui a) pelaksanaan program 

intrakulikuler (sholat berjama’ah, pendidikan diniyyah, membaca al-

qur’an, dan piket) dan b) program ekstrakulikuler (muhadhoroh, batsul 

matsail, praktek ubadiyah dan marawis)  

3. Upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam mengawasi sholat 

berjama’ah ditempuh melalui keterlibatan semua santri dalam sholat 

berjama’ah dengan pendekatan ketauladanan, teguran dan hukuman 

melalui dewan guru. 
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B. Saran 

 Memperhatikan butir butir kesimpulan kegunaan hasil penelitin 

secara praktis, maka dapat penulis sampaikan saran seperti dibawah ini.  

Memperhatikan butir butir kesimpulan kegunaan hasil penelitin secara 

praktis, maka dapat penulis sampaikan saran seperti dibawah ini.  

1. Kepada pemimpin yayasan  

Agar senantiasa memanage dan memonitor pelaksanaan peraturan 

supaya dapat sesuai dan tepat sasaran. 

2. Kepada Ustadz  

Agar ustadz lebih disiplin untuk menegakan peraturan, meningkatkan 

pembelajaran dan mengawasi sholat berjama’ah kepada santri 

sehingga terwujud visi dan misi pondok pesantren Miftahul Ulum 

Jakarta. 

3. Kepada santri  

Supaya di masa mendatang dapat menjadi manusia cerdas sekaligus 

berkarakter, terutama karakter disiplin. Sehingga dikemudian hari 

akan ditanamkan pengertian penting dan manfaat peraturan, 

pembelajaran dan sholat berjama’ah sehingga terbina kehidupan yang 

tertata rapih. 

4. Kepada peneliti yang akan datang 

Mengingat bahwa hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan 

tertentu, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu rujukan 

bermanfaat, maka sebaiknya peneliti sebelumnya memberikan sebuah 
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relasi baru mengenai upaya dalam meningkatkan kedisiplinan santri di 

pondok pesantren khususnya dan sekaligus lembaga lembaga 

pendidikan pada umumnya. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
 

Lokasi : Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

 

No. Nama kegiatan Keterangan 

1. Sholat berjama’ah  

2. Pembelajaran/Pendidikan Diniyyah  

3. Tadarus Al-Qur’an  

4. Muhadhoroh  

5. Bahsul Matsail  

6. Praktek Ubadiyah  

7. Marawis  

8. Piket  

 

 

 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 
 

 

1. Adakah program pondok pesantren dalam membangun sikap disiplin ? 

seperti apa ? 

2. Adakah peraturan yang diterapkan kepada santriwan untuk membentuk 

kedisiplinan ? 

3. Seperti apakah aturan yang diterapkan pesantren ? 

4. Apakah peraturan tersebut dapat membentuk sikap disiplin santri? 

5. Lalu bagaimana upaya ustad dalam meningkatkan rasa taat kepada 

peraturan tersebut untuk menanamkan disiplin santri ? 

6. Adakah sosialisasi kepada santri tentang peraturan ? 

7. Bagaimana cara mensosialisakan aturan kepada santriwan/santriwati  

serta wali santri ? 

8. Apa tujuan adanya aturan yang diterapkan kepada santriwan/santriwati 

? 

9. Apa tujuan mensosialisikan aturan terhadap santriwan/santriwati serta 

wali santri ? 

10. Sejauh ini adakah pengawasan dari ustadz kepada santriwan/santriwati 

terhadap aturan ? 

11. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi di pondok pesantren ? 

12. Apakah setiap harinya ada santri yang melanggar peraturan ? 

13. Apa yang menyebabkan pelanggaran itu terjadi ? 

14. Bagaimana cara ustadz menyikapi pelanggaran tersebut kepada santri ? 

15. Adakah tingkatan pelanggaran di pondok pesantren ? 

 

  



 
 

 
 

ANGKET PENELITIAN 
 
Nama : 

Kelas : 

 

‖Jawablah pertanyaan dengan jujur dan teliti‖ 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Apakah benar Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

mensosialisasikan peraturan setiap Haflatul Ta’aruf (malam 

perkenalan)? 

 

2. Apakah anda merasa nyaman dengan adanya peraturan 

tersebut ? 

 

3. Pernahkan anda mendapatkan hukuman ketika melanggar 

peraturan ? dan apa hukumannya ? 

 

4. Apakah ustadz mengawasi kegiatan pembelajaran diniyyah 

di Pondok Pesantren ? 

 

5. Pernahkah anda tidak mengikuti kegiatan pembelajaran ?  

6.  Dalam kegiatan belajar diniyyah, pernahkah anda terlambat 

memasuki ruang kelas ? 

 

7. Apakah ustadz mengawasi kegiatan sholat berjama’ah di 

Pondok Pesantren ? 

 

8. Pernahkah anda tidak mengikuti sholat berjama’ah di 

masjid? 

 

9.  Apakah anda pernah terlambat mengikuti sholat berjama’ah 

di masjid ? 

 

10.  Apakah anda nyaman tinggal dan belajar di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum ? 

 

 

Ttd  

 

 

 

............ 

 

  



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA I 

DENGAN SALAH SATU GURU DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL 

ULUM 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 3 Agustus 2019 

Jam   : 20:00 – selesai  

Lokasi   : Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Narasumber : Ustadz Syaifuddin 

  

Peneliti  : Bagaimana upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam 

membentuk Kedisiplinan santri ? 

Narasumber  : Upaya yang dilakukan Pondok Pesantren yaitu dengan melatih 

santri dengan beberapa kegiatan, kegiatan itu sendiri terbagi 

menjadi dua yaitu kegiatan intrakulikuler dan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Peneliti : Seperti apa upaya yang dibangun Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum dalam membentuk Kedisiplinan santri ? 

Narasumber : Dipondok Pesantren Miftahul Ulum ini ada dua yang 

diutamakan, yang pertama ingin membangun jiwanya dengan 

rasa dan yang kedua ingin mengedepankan intelektualnya. 

Caranya dengan membuat kegiatan yang bersifat olah rasa 

seperti piket bergiliran setiap hari dan juga kegiatan yang 

bersifat menambah pengetahuan seperti pendidikan diniyah di 

Pesantren.  

Peneliti : Apakah dengan upaya – upaya tersebut kedisiplinan santri 

dapat tercipta di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini ? 

 

Narasumber : Ya sebagian besar sudah mencapai tujuan tapi namanya juga 

proses pembentukan kedisiplinan, pastinya perlu waktu untuk 

santri dapat memahami apa maksud dari itu semua.  

Peneliti : Adakah peraturan yang diterapkan kepada santri untuk 

membentuk kedisiplinan di Pondok Pesantren ? Seperti apa 

yang diterapkan peraturannya ? 

Narasumber : Ya ada tentunya, peraturan yang diterapkan seperti santri 

wajib sholat berjama’ah 3 waktu yaitu sholat subuh, ashar dan 

magrib. Mengikuti pelajaran diniyah dengan rutin, bicara 

dengan bahasa yang sopan dan bagus, berpakaian rapih, sopan 

dan menutup aurat, mengikuti pengajian tiap 2 minggu pada 

hari minggu di masjid Al-awwabin, taat kepada peraturan 

Pesantren, Pengurus, Dewan Guru dan Pimpinan. Dan juga 

pondok pesantren mewajibkan seluruh santrinya untuk 

melaksanakan sholat berjamaah agar  para santri itu mempunyai 

perilaku keagamaan yang baik, dan menanamkan kedisiplin 

dalam sholat berjamaah, dan agar para santri bisa selalu 

istiqomah dalam sholat secara berjamaah. sholat jamaah juga 

mempunyai fungsi untuk mempererat tali persaudaraan diantara 



 
 

 
 

para santri pondok pesantren Miftahul Ulum Jakarta.  

 

Peneliti : Apa tujuan dari peraturan yang diterapkan kepada santri 

tersebut ? 

Narasumber Tujuan adanya peraturan tersebut diantaranya untuk melatih 

santri untuk taat kepada peraturan, melatih kedisiplinan, 

meminimalisir pelanggaran, dan juga mengarahkan santri untuk 

berperilaku disiplin akan peraturan.  

Peneliti : Adakah pengawasan dari pondok pesantren terhadap peraturan 

? seperti apa cara pondok pesantren mengawasi peraturan 

tersebut ? 

Narasumber :Tentunya ada pengawasan dari dewan guru dan juga pengurus, 

namun pengawasan yang dilakukan bersifat flexibel, bisa saja 

diwaktu-waktu tertentu. Sejauh ini sudah dipasang kurang lebih 

15 CCTV disetiap kamar, itupun di rancang untuk 

meminimalisir kejahatan yang terjadi dilingkungan pondok 

seperti pencurian, berkelahi dan membawa handphone atau 

sejenisnya.  

Peneliti : Pelanggaran apa saja yang sering terjadi di Pondok Pesantren 

? dan apa penyebabnya ? 

Narasumber :Pelanggaran yang sering terjadi di Pondok Pesantren 

diantaranya tidak mengikuti sholat berjama’ah hal ini terjadi 

dikarnakan santri tersebut malas dan juga tidak mengikuti 

pelajaran diniyah itupun juga alasannya malas.  

Peneliti : Lalu bagaimana ustadz menyikapinya ? 

Narasumber : Hal pertama yang saya lakukan membiarkannya, menasehati, 

memberi tauladan atau contoh kemudian jika dilakukan 

kembali saya akan menegurnya, dan jika berulang kali 

melakukannya maka saya akan berikan hukaman 

Peneliti  : Hukuman seperti apa yang ustadz berikan ? 

Narasumber  :Contohnya jika tidak mengikuti sholat berjama’ah maka santri 

tersebut dihukum untuk piket . Jika tidak mengikuti pelajaran 

Diniyyah maka hukumannya membaca satu juz Al-Qur’an 

dalam satu waktu.  

Peneliti : Adakah tingkatan pelanggaran di Pondok Pesantren ? seperti 

apa pelanggarannya dan apa hukuman yang diterima santri ? 

Narasumber : Ada, ada pelanggaran ringan, sedang dan berat. Dan juga 

sanksinya berbeda. Pelanggaran ringan seperti tidak mengikuti 

pelajaran pesantren tanpa izin, tidak sholat berjama’ah, 

mengghosob barang orang lain dan lain sebagainya. Hukaman 

yang didapat berupa piket, membaca Al-Qur’an sebanyak 1 Juz 

dalam satu waktu. Pelanggaran sedang diantara merokok, 

membawa benda elektronik, mencoret-coret fasilitas pondok 

pesantren dan lain sebagainya. Hukaman yang didapat berupa 

membaca 2 Juz Al-Qur’an dalam satu waktu, membaca iqrar 

(Perjanjian) di depan santri dan sudah ditanda tangani. 



 
 

 
 

Pelanggaran berat diantaranya berkelahi, berhubungan dengan 

lain jenis (pacaran), membawa atau memakai narkoba. 

Hukuman yang didapat ialah pemanggilan wali santri terkait 

bahkan bisa saja langsung di kembalikan kepada orangtuanya 

(DO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA I 

DENGAN SALAH SATU GURU DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL 

ULUM 

 

Hari/Tanggal :  Rabu, 7 Agustus 2019 

Jam   : 17:00 – selesai  

Lokasi   : Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Narasumber : Ustadz Wasdi 

  

Peneliti  : Bagaimana upaya Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam 

membentuk Kedisiplinan santri ? 

Narasumber  : Diantaranya upaya yang dilakukan yaitu dengan program yang 

sudah dirancang oleh pengasuh pondok dan juga peraturan juga 

wajib dijalankan oleh santri baik santri baru maupun santri 

yang sudah lama, dan juga dengan perjanjian ketika ada yang 

melanggar santri diberikan sanksi berupa perjanjian yang 

ditanda tangani oleh wali kelas. 

Peneliti : Seperti apa upaya yang dibangun Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum dalam membentuk Kedisiplinan santri ? 

Narasumber : Tentunya dengan mengupayakan santri untuk taat kepada 

peraturan, jika santri melanggar langsung diberikan hukuman 

yang setimpal. Juga disini melakukan sikap disiplin dalam 

pembelajaran karna memang wajib bagi santri yang mondok, 

dan juga harus mengikuti sholat berjam’ah. Dan juga 

memberikan penghargaan santri tauladan bagi santri yang tidak 

melanggar peraturan.  

Peneliti  : Bagaimana cara pondok pesantren memberitahukan peraturan 

tersebut ? 

Narasumber  : Setiap satu tahun sekali pondok pesantren membuat kegiatan 

Haflatu Ta’aruf, selain memperkanalkan santrinya yang baru 

masuk kepesantren ada juga dari pihak membacakan peraturan 

yang harus ditaati santri, ini berlaku untuk santri baru dan santri 

yang lama 

Peneliti : Apakah dengan upaya – upaya tersebut kedisiplinan santri 

dapat tercipta di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini ? 

 

Narasumber : Ya, secara garis besar sudah mencapai apa yang dituju namun 

ada beberapa santri yang masih belum melaksankannya 

Peneliti : Adakah peraturan yang diterapkan kepada santri untuk 

membentuk kedisiplinan di Pondok Pesantren ? Seperti apa 

yang diterapkan peraturannya ? 

Narasumber : Ya ada tentunya, peraturan yang diterapkan seperti santri 

wajib sholat berjama’ah 3 waktu yaitu sholat subuh, ashar dan 

magrib. Mengikuti pelajaran diniyah dengan rutin, bicara 

dengan bahasa yang sopan dan bagus, berpakaian rapih, sopan 

dan menutup aurat, mengikuti pengajian tiap 2 minggu pada 



 
 

 
 

hari minggu di masjid Al-awwabin, taat kepada peraturan 

Pesantren, Pengurus, Dewan Guru dan Pimpinan.  

Peneliti : Apa tujuan dari peraturan yang diterapkan kepada santri 

tersebut ? 

Narasumber Tujuan adanya peraturan tersebut diantaranya untuk melatih 

santri untuk menjadi tertib, teladan dikemudian hari baik dari 

segi akademik maupun akhlaq dan jugataat kepada peraturan, 

melatih kedisiplinan, meminimalisir pelanggaran, dan juga 

mengarahkan santri untuk berperilaku disiplin akan peraturan.  

Peneliti : Adakah pengawasan dari pondok pesantren terhadap peraturan 

? seperti apa cara pondok pesantren mengawasi peraturan 

tersebut ? 

Narasumber : Pastinya ada pengawasan dari dewan guru dan juga pengurus, 

namun yang lebih ditekankan ialah kita dengan menambahkan 

guru asrama namun pengawasan yang dilakukan bersifat 

flexibel, bisa saja diwaktu-waktu tertentu. Dan juga 

pemasangan CCTV disetiap kamar, itupun untuk kamar santri 

putra saja demi meminimalisir kejahatan yang terjadi 

dilingkungan pondok seperti pencurian, berkelahi dan 

membawa handphone atau sejenisnya. Dan juga yang sangat 

penting ialah ketua kamar.  

Peneliti : Pelanggaran apa saja yang sering terjadi di Pondok Pesantren 

? dan apa penyebabnya ? 

Narasumber : Pelanggaran yang sering terjadi di Pondok Pesantren 

diantaranya tidak mengikuti sholat berjama’ah, tidak mengikuti 

pelajaran diniyyah dan itu disebabkan karna kurangnya 

mengatur waktu dan ada juga yang malas. Namanya juga sifat 

manusia.  

Peneliti : Lalu bagaimana ustadz menyikapinya ? 

Narasumber : Hal pertama yang saya lakukan membiarkannya, lalu 

memanggil santri terkait untuk diberikan hukuman. Namun 

juga dalam pelanggaran yang terjadi ustadz mempunyai metode 

diantaranya menasehati, memeberi contoh, memberi teguran 

dan terakhir hukuman.  

Peneliti  : Hukuman seperti apa yang ustadz berikan ? 

Narasumber  : Contohnya jika tidak mengikuti sholat berjama’ah maka santri 

tersebut dihukum untuk piket . Jika tidak mengikuti pelajaran 

Diniyyah maka hukumannya membaca satu juz Al-Qur’an 

dalam satu waktu.  

Peneliti : Adakah tingkatan pelanggaran di Pondok Pesantren ? seperti 

apa pelanggarannya dan apa hukuman yang diterima santri ? 

Narasumber : Ada, ada pelanggaran ringan, sedang dan berat. Dan juga 

sanksinya berbeda. Pelanggaran ringan seperti tidak mengikuti 

pelajaran pesantren tanpa izin, tidak sholat berjama’ah, 

mengghosob barang orang lain dan lain sebagainya. Hukaman 

yang didapat berupa piket, membaca Al-Qur’an sebanyak 1 Juz 



 
 

 
 

dalam satu waktu. Pelanggaran sedang diantara merokok, 

membawa benda elektronik, mencoret-coret fasilitas pondok 

pesantren dan lain sebagainya. Hukaman yang didapat berupa 

membaca 2 Juz Al-Qur’an dalam satu waktu, membaca iqrar 

(Perjanjian) di depan santri dan sudah ditanda tangani. 

Pelanggaran berat diantaranya berkelahi, berhubungan dengan 

lain jenis (pacaran), membawa atau memakai narkoba. 

Hukuman yang didapat ialah pemanggilan wali santri terkait 

bahkan bisa saja langsung di kembalikan kepada orangtuanya 

(DO) 

 
 

 

  



 
 

 
 

HASIL OBSERVASI I 

PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM JAKARTA 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Maret 2019 

Datang  : 15:00 – 22:00 

Lokasi   : Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

 

 Peneliti melihat sore ini santri pondok pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

sedang melakukan kegiatan sholat ashar berjama’ah yang dipimpin oleh ustadz 

Syaifuddin dan diikuti oleh seluruh santri. Selesainya sholat ashar berjama’ah 

santri diminta oleh salah satu ustadz untuk berkumpul mendengarkan 

pengumuman yang akan disampaikan oleh ustadz dan pengurus. Tidak lama 

pengumuman itu disampaikan, para santri langsung bergegas menuju ruang 

kelasnya masing-masing. Kelas para santri ini pun berbeda-beda, ada yang 

letaknya di Masjid sehingga tidak perlu terburu-buru untuk menuju kelas. Berbeda 

dengan yang ruang kelasnya ada disebrang masjid yang perlu waktu hampir 

kurang lebih 3-5 menit untuk memasuki kelas.  

 Sehabis selesai pembelajaran sekitar pukul 17:00 wib para santri pun 

berbonding-bondong meninggalkan kelas dan menuju asrama. Adapula yang 

langsung menuju ke masjid. Sekitar 10 menit kemudian santri melakukan aktivitas 



 
 

 
 

piket atau kerja bakti membersihkan lingkungan pondok pesantren yang sudah 

dijadwalkan pengurus untuk menanamkan sikap peduli kepada lingkungan.  

 Berbeda yang tidak mendapatkan jadwal piket, santri yang tidak piket 

sehabis selesai melakukan pembelajaran diberikan waktu sekitar 30-40 menit 

untuk waktu membersihkan diri (mandi) dan bersiap-siap untuk melakukan 

tadarus Al-Qur’an di masjid.  

 Lantunan sholawat setiap sore hari sebelum adzan magrib selalu 

dikumandangkan oleh santri guna menenangkan jiwa bagi yang mendengarnya. 

Hampir 10 menit sholawat dilantunkan untuk menunggu waktu adzan magrib. 

Sekitar pukul 17:50 pengurus mengingatkan santri melalui mic masjid dengan 

berbahasa arab untuk segera bergegas ke masjid membaca Al-Qur’an.  

 Ketika waktu magrib telah tiba salah satu dari santri mendapatkan tugas 

dari pengurus untuk mengumandangkan adzan magrib, setelah itu santri 

melakukan sholat sunnah qobliyah magrib. Datang lah salah seorang ustadz yang 

terlihat mendapatkan jadwal imam di masjid. Santripun mengumandangkan 

iqomah dan bergegas mengisi shaf yang kosong. Dan juga sholat magrib 

berjamaah di masjid al-awwabin ini dipenuhi oleh santri, warga setempat dan 

orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 

 Setelah sholat magrib selesai santri melanjutkan kegiatan membaca 

wiridan dan diakhiri dengan do’a. Kemudian santri melakukan salaman secara 

bergilir sampai selesai. Dan santri melakukan sholat sunnah ba’diyah. Dan 

kemudian santri bergegas mengambil Al-qur’annya untuk dibacakan secara 



 
 

 
 

berjamaah. Setelah sholat magrib sampai membaca Al-Qur’an selesai salah satu 

pengurus memberikan pengumuman kepada santri, diantaranya pengambesenan 

setiap kamar, memanggil santri yang melanggar dan lain-lain.  

 Setelah itu tibalah adzan isya lalu santri bergegas menyiapkan diri, ada 

yang mengambil wudhu ada juga yang berdiam dipojokan sambil mendengarkan 

adzan. Setelah selesai melaksanakan kegiatan sholat berjama’ah santri yang sudah 

menduduki bangku kelas 3 sampai 6 pondok diminta untuk membacakan nazhom 

yang sudah dihafalnya. Kegiatan ini pun juga diawasi oleh ustadz agar santri 

mudah terkontrol. Lalu santri yang tidak ada tugas membaca nazhom diberikan 

waktu untuk makan malam dan istirahat, adapula yang mengisi waktu dengan 

latihan marawis bagi santri putra.  

 Peneliti melihat suasana santri malam ini sedang bebas jam belajar, bisa 

diartikan sedang masuk jam istirahat. Banyak aktivitas yang dilakukan santri 

seperti bermain futsal di lapangan tepatnya di lantai 4, ada juga yang asyik 

menonton televisi di lantai 2, dan ada juga yang sedang lagi dijenguk orang 

tuanya. Seperti itulah keadaan pondok pesantren Miftahul Ulum Jakarta.  

 Peneliti melihat seorang santri yang sedang di hukum membaca Al-Qur’an 

di depan kamar dewan guru, setelah peneliti menanyakan apa yang  menyebabkan 

anda bisa di hukum seperti ini, santri tersebut menjawab saya tidak mengikuti 

belajar pondok. Dan ini didapatkan oleh pengawasan pengurus (OP3MU) yang 

melaporkan kepada dewan guru selaku pengawasan. 

  



 
 

 
 

Kebanyakan dari santri sedang dijenguk oleh orangtuanya, peneliti melihat tempat 

santri bertemu dengan orangtuanya sangat bermacam-macam seperti dihalaman 

mushola, ada juga yang diruang mudhif, dan ada juga orang tua yang mengajak 

makan santri diluar kawasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum.  

 Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta yang berlokasi di jalan 

Madrasah No. 17 Gandaria Selatan Jakarta Selatan. Pondok Pesantren ini juga di 

kelilingi pemukiman masyarakat. Lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

ini tidak jauh dari keramaian seperti jalan raya, pasar, supermarket serta sekolah 

umum.  

 Jika di amati Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini memiliki mushola yang 

selalu digunakan santri untuk sholat berjama’ah dan berada persis di depan 

gedung asrama putra. Dan kalau setiap sholat magrib pada hari sabtu malam 

minggu para santri baik putra maupun putri melakukan sholat berjama’ah bersama 

yang diberi batas shaf.  

 Dan juga Pondok Pesantren ini memiliki dua asrama, yang digunakan 

untuk putra dan putri. Asrama santri putra memiliki fasilitas kurang lebih 20 

kamar yang setiap  kamarnya diisi oleh 6-10 santri putra. Dan asrama putri 

memiliki fasilitas kurang lebih 15 kamar yang setiap kamarnya diisi oleh 6-10 

santri putri. 

 Sebanyak 4 kantor yang terpisah menjadi ruangan yang selalu ramai baik 

ustadz maupun santri. Satu ruangan untuk kantor bagi pengurus santri putra, satu 



 
 

 
 

ruangan untuk kantor bagi pengurus putri, satu ruangan untuk kantor ustadz dan 

ustadzah dan satu ruangan lagi menjadi kantor pusat Pondok Pesantren. 

 Terdapat 15 ruangan kelas yang digunakan untuk sarana belajar mengajar 

di Pondok Pesantren ini yang terbagi menjadi 7 ruang kelas digunakan untuk 

santri putra dan 8 ruang kelas digunakan untuk santri putri. Dan terdapat satu 

koperasi yang bernama omnus.  

  



 
 

 
 

HASIL OBSERVASI II 

PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM JAKARTA 

 
Hari/Tanggal : Minggu, 07 April 2019 

Lokasi   : Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta 

 

 Adapun kegiatan santri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini 

diantaranya : 

 

Waktu Kegiatan 

 

04:00 - 04:30 Bangun pagi Sholat Sunnah 

04:30 - 05:00 Shalat Subuh berjama’ah 

05:00 - 05:10 Tadarrus Al-Qur’an 

05:10 - 06:00 Pendidikan Diniyyah 

06:00 - 07:00 Sarapan dan persiapan sekolah 

07:00 - 13:40 Kegiatan belajar sekolah 

13:40 - 15:00 Sholat dzuhur, makan siang dan istirahat 

15:00 - 16:00 Sholat ashar berjama’ah 

16:00 - 17:00 Pendidikan Diniyyah 

17:00 - 18:00 Istirahat 

18:00 - 19:00 Sholat magrib berjama’ah dan Tadarus Al-Qur’an 

19:00 - 20:00 Pendidikan Diniyyah 

20:00 - 21:00 Sholat isya dan makan malam 

21:00 - 22:00 Belajar malam 

22:00 - 04:00 Istirahat 

 

 Santri memiliki kegiatan dari pagi hingga malam. Santri juga memiliki 

kegiatan tambahan. Selain belajar di Madrasah dan Addiniyah yaitu Ekstra 

Kulikuler. Adapun kegiatan Ekstra kulikuler yaitu: 

1. Muhadhoroh, kegiatan ini merupakan pembelajaran untuk melatih santri. 

Seperti : membaca Al-Qur’an, Dakwah, membawa acara (mc) dan Puisi. 

2. Muhadatsah , kegiatan ini merupakan untuk melatih santri belajar 

bahasa arab dan bahasa inngris. Pembelajaran ini memberikan para 

santri kosa kata dan melatih membuat kalimat menggunakan bahasa arab 

dan bahasa inggris. 

3. Praktek Ubudiyah , kegiatan ini merupakan melatih santri untuk 

melakukan amalan-amalan Nabi. Seperti membaca wirid, shalawatan 

dan lain-lain.  



 
 

 
 

4. Bahtsul Masa-il, kegiatan ini merupakan melatih santri untuk memahami 

suatu masalah dari segi fiqh dalam masyarakat dan di kaji dengan kitab-

kitab yang berhubungan dengan masalah tersebut.  

5. Bahasa inggris ,kegiatan ini merupakan melatih santri untuk lebih 

memahami tentang pembelajaran bahasa inggris dan memudahkan sntri 

untuk berbicara dalam ke seharian .  

6. Futsal, kegiatan ini merupakan olahraga santri yang  di lakukan oleh 

santri putra Miftahul Ulum.  

7. Marcing Band, kegiatan ini merupakan melatih santri dalam memainkan 

alat musik.  

8. Marawis, kegaiatan ini merupakan melatih santri dalam memainkan alat 

musik.  

9. Hadroh, kegiatan ini merupakan melatih santri dalam memainkan alat 

musik.  

10. Komputer, kegiatan ini merupakan melatih santri dalam teknik 

teknologi.  

11. Tarian saman (ratoeh jaroh), kegiatan ini merupakan melatih santri 

dalam tarian tradisional.  

 

 Keadaan Santri pondok pesantren Miftahul Ulum, memiliki krikulum 

diniyah formal. Pondok pesantren miftahul ulum addiniyah menciptakan generasi 

muda yang dapat membuka cakrawala ilmu. Pendidikan akhlak dan penguasaan 

terhadap kitab klasik sebagai khazanah ilmu pengetahuan islam menjadi prioritas 

utama. Proses keadaan santri Miftahul Ulum dapat melanjutkan pendidikan ke 

universitas negri dan swasta baik dalam maupun luar negri. 

  

  



 
 

 
 

Lampiran Dokumentasi dan Foto 

 

 

 

 

 

 

 

         Pelanggaran dan sanksi  

 

 

 

 

 

 

 

Santri Miftahul Ulum Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

Pemumuman dari pengurus pondok pesantren 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan sholat magrib berjama’ah 

 

 

 

 

 

 

 

Jadwal pembelajaran santri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustadz Wasdi 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pendidikan Diniyyah Pondok Pesantren 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Bahsul Matsail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan hukuman dari pengurus pondok pesantren 



 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama    : Rofi Ahmad Izatullah 

Ttl   : Jakarta, 27 April 1997 

Alamat  : Jl. Minang Kramat rt. 002/014 Gandaria Utara Kebayoran 

Baru Jakarta Selatan 

Agama  : Islam 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Warga Negara  : Indonesia 

Status   : Belum menikah 

No Handphone  : 085692929742 

Email   : rofiahamad7747@gmail.com 

 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya serta menurut 

keadaaan yang sebenarnya 

 

 

Hormat saya 

 

Rofi Ahmad Izatullah 

 


