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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kehidupan ini penuh berbagai pelaksanaan, kebiasaan dan pengulangan 

kegiatan secara rutin dari hari ke hari yang berlangsung dengan tertib. Didalam 

kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan secara rutin tersebut, terdapat nilai-nilai 

atau norma-norma yang menjadi tolak ukur tentang benar tidaknya sesuatu yang 

dilakukan seseorang. Norma-norma itu terhimpun menjadi aturan yang harus 

dipatuhi karena setiap penyimpangan atau pelanggaran akan menimbulkan 

keresahan, keburukan, dan kehidupan berlangsung tidak efektif, atau tidak 

efisien. Dengan demikian, berarti manusia dituntut untuk mematuhi berbagai 

ketentuan atau harus hidup secara berdisiplin sesuai nilai-nilai yang berlaku. 

Dengan kata lain, setiap peserta didik harus dibantu hidup secara disiplin, dalam 

arti mau dan mampu mematuhi dan mentaati ketentuan yang berlaku di 

lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
2
 

Dalam Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta  peradaban  bangsa 

 yang  bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
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untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
3
 

Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagaiamana yang dikutip oleh Suwarno,  

pendidikan yaitu tuntutan di dalam tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya 

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu 

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

Menurut Sudirman, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan 

oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.
4
 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari 

kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa memajukan kebudayaan dan 

mengangkat derajat bangsa di mata dunia internasional. Pendidikan akan terasa 

gersang apabila tidak berhasil mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. 

Untuk itu, perlu diusahakan peningkatan mutu pendidikan.     

Tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek, setelah 

mengalami proses pendidikan baik tingkah laku individu dalam kehidupan 
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pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya dimana individu 

itu hidup.  Cara atau alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikan adalah pengajaran. Karena itu, pengajaran sering diidentikkan 

dengan pendidikan, meskipun sebenarnya istilah ini tidak sama, pengajaran ialah 

proses membuat jadi terpelajar (tahu, mengerti, menguasai, ahli, belum tentu 

menghayati dan menyakini). Sedangkan pendidikan adalah membuat orang jadi 

terdidik (memperbaiki, menjadi adat kebiasaan).
5
    

Keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak hanya 

ditentukan oleh kualitas sumber daya alam, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas 

sumber daya manusianya. Bahkan ada yang yang mengatakan bahwa  bangsa 

yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa itu sendiri. 

Pondok pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan Islam yang 

dilakasanakan dengan sistem asrama, kiai, masjid, atau mushola sebagai pusat 

lembaganya. Lembaga ini merupakan salah satu bentuk kebudayaan asli 

pendidikan nasional, sebab lembaga ini telah lama hidup dan tumbuh di tengah-

tengah masyarakat Indonesia khususnya di pulau jawa.
6
 

Pesantren merupakan sistem pendidikan yang sudah berkembang jauh 

sebelum negeri ini merdeka, dan sebelum kerajaan Islam berdiri. Pendidikan 

yang sering disebut tradisional ini, bersama madrasah dan pendidikan swasta 
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nasional lainnya, telah berjasa besar di dalam menumbuhkan masyarakat 

swadaya dan swasembada. Masyarakat inilah yang kemudian hari, bersama 

kekuatan sosial lainnya, menjadi tulang punggung dan basis perjuangan 

kemerdekaan. Pendidikan pesantren dan madrasah terus mengalami tekanan 

proyek besar modernisasi yang tidak diletakkan pada basis kekuatan tradisional 

masyarakatnya. Di dalam jangka waktu tertentu, modernisasi bidang pendidikan, 

memang berhasil menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan bagi 

birokrasi pemerintahan, dan bagi berbagi lembaga sosial dan ekonomi yang 

diperlukan bagi Indonesia merdeka.
7
  

Secara sekilas kehidupan sehari-hari menampakkan fenomena yang biasa 

saja. Bila dikaji lebih mendalam, ternyata menghadirkan dispatoris fenomena 

yang menyiratkan banyak persoalan dan memilki lingkup yang sangat komplek. 

Dalam era global dewasa ini, kompleksitas masalah kehidupan mengalami 

perubahan yang cepat sekali. Jika era globalisasi tidak ada upaya untuk 

mengantisipasi, manusia dapat larut dan hanyut didalamnya. Berkaitan dengan 

itu, perubahan yang cepat mengharuskan adanya berbagai upaya terhadap anak 

agar mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mengakomodasi dan 

mewarnainya. 

Salah satu cara yang esensial maknanya adalah mengundang anak-anak 

untuk mengaktifkan diri dengan nilai-nilai moral untuk memiliki dan 
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mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Dengan demikian, upaya tersebut 

menunjukkan perlu adanya posisi dan tanggung jawab dari orang tua. Karena 

orang tua berkewajiban meletakkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak dan 

bersama sekolah dan masyarakat dikembangkan disiplin diri itu.
8
 

Masalah disiplin di dunia pendidikan tidak terlepas dari pertumbuhan 

disiplin anak sejak dini di rumah, dimana kualitas emosioanal yang habitual 

(yang sudah menjadi kebiasaan) akan ikut menentukan bagaimana ia 

menyesuaikan dirinya kemudian disekolah kemudian berlanjut di masyarakat 

sebagai dasar yang diperoleh sebelumnya. Kehidupan emosi yang merupakan 

hubungan interpersonal yang memperlihatkan pola perasaan antar manusia dan 

sikap-sikap yang mengelilinginya adalah dasar utama dalam pembentukan 

pribadi seorang anak.
9
  

Disiplin secara luas dapat diartikan sebagai semacam pengaruh yang 

dirancang untuk membantu anak mampu menghadapi tuntutan dari lingkungan. 

Disiplin itu tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara 

kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat sesuatau yang dapat dan 

ingin ia peroleh dari orang lain atau karena situasi, kondisi tertentu, dengan 

pembatasan peraturan yang diperlukan terhadap dirinya oleh lingkungan dimana 

ia hidup. 
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Tujuan disiplin bukan untuk melarang kebebasan atau mengadakan 

penekanan, melainkan memberikan kebebasan dalam batas kemampuannya 

untuk ia kelola, sebaliknya kalau berbagai larangan itu amat ditekankan 

kepadanya, ia akan merasa terancam dan frustasi serta memberontak, bahkan 

akan mengalami rasa cemas yang merupakan suatu gejala yang kurang baik 

dalam pertumbuhan seseorang.
10

 

Untuk itulah peneliti ingin meneliti tentang peran pendidikan pondok 

pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santri, di pondok ini para santri 

masih banyak yang tidak disiplin dalam mengikuti sekolah pagi. Kedisiplinan 

merupakan bekal para santri untuk terjun ke masyarakat. Karena pada dasarnya 

masyarakat yang tidak disiplin, pastilah mencetak anak yang tidak disiplin. 

Sebaliknya, anak tidak  disiplin kelak akan melahirkan pula keluarga tidak 

disiplin.  Keluarga tidak disiplin,  akan memperkuat ketidak disiplinan 

masyarakat. Begitulah seterusnya, kultur tidak disiplin melahirkan generasi-

generasi tidak disiplin.
11

 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Munawwiruzzuhriyah Umbul 

Dolopo Madiun. Di dalam pondok pesantren ini juga terdapat Madrasah 

Ibtidaiyah, para santri pada waktu pagi belajar di MI sedangkan untuk 

tinggalnya di Pondok Pesantren Munawwiruzzuhriyah. Di pondok ini ada 

sebagian santri yang tinggal di pondok dan sebagian pulang pergi dari rumah. 
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Bagi santri yang tinggal di pondok, mereka banyak yang mengabaikan 

kedisiplinan saat masuk kelas, seperti halnya mereka datang ke sekolah tidak 

tepat waktu, tidak memakai seragam lengkap, mengantuk di dalam kelas dan 

lain-lain. Dimungkinkan karena jarak antara pondok pesantren dekat dengan MI 

sehingga mereka kurang memperhatikan kedisiplinan.  

Berangkat dari latar belakang diatas penulis ingin mengadakan penelitian 

tentang kedisiplinan santri Munawwiruzzuhriyah. Maka penulis merasa perlu 

untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PERAN PENDIDIKAN 

PONDOK PESANTREN MUNAWWIRUZZUHRIYAH DALAM 

MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA DI MI NURUL IHSAN 

UMBUL DOLOPO MADIUN TAHUN PELAJARAN 2014/2015” 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Untuk meningkatkan kedisiplinan santri Munawiruzzuhriyah, diperlukan 

partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait. Diantaranya pengurus pondok 

dan uztadz atau uztadzah. Dalam penalitian ini, peneliti akan memfokuskan 

penelitian pada pelaksanaan kegiatan pondok pesantren untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa di MI Nurul Ihsan Umbul Dolopo Madiun. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang meliputi: 

1. Kedisiplinan santri Munawwiruzzuhriyah yang menjadi siswa di MI Nurul 

Ihsan Umbul Dolopo Madiun. 
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2. Upaya yang dilakukan pengasuh pondok pesantren dalam meningkatkan 

kedisiplinan santri Munawwiruzzuhriyah yang menjadi siswa di MI Nurul 

Ihsan Umbul Dolopo Madiun. 

 

C. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedisiplinan santri Munawwiruzzuhriyah yang menjadi siswa di 

MI Nurul Ihsan Umbul Dolopo Madiun tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Upaya apa yang dilakukan pengasuh pondok pesantren Munawwiruzzuhriyah 

dalam meningkatkan kedisiplinan santri Munawwiruzzuhriyah yang menjadi 

siswa di MI Nurul Ihsan tahun pelajaran 2014/2015? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan penellitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedisiplinan santri Munawwiruzzuhriyah yang menjadi 

siswa di MI Nurul Ihsan Umbul Dolopo Madiun tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pengasuh pondok pesantren 

Munawwiruzzuhriyah dalam meningkatkan kedisiplinan santri 
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Munawwiruzzuhriyah yang menjadi siswa di MI Nurul Ihsan tahun pelajaran 

2014/2015.  

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

khasanah pendidikan, khususnya kepada para santri dalam meningkatkan 

kedisiplinan dan mentaati tata tertib pondok pesantren Munawwiruzzuhriyah. 

2. Praktis  

a. Bagi Pondok Pesantren, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan atau masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan.  

b. Bagi Pengasuh Pondok Pesantren, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang 

perlu diambil oleh pengasuh pondok dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri dalam mentaati peraturan. 

c. Bagi santri, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan agar mereka selalu berlaku disiplin dimanapun tempatnya. 

d. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi diri untuk 

terus meningkatkan kedisiplinan dan sebagai bekal untuk menjadi guru 

yang menjaga kedisiplinan. 
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F.  METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, 

analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis 

induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Pendekatan kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami. 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, kasus yang 

diteliti terkait kedisiplinan santri Munawwiruzzuhriyah yang menjadi siswa 

di MI Nurul Ihsan Umbul Dolopo Madiun. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositifisme. Digunakan untuk meneliti 

kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen.
12

  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai pemimpin penelitian di lapangan. 

Pada penelitian ini, peneliti berinteraksi sosial dan akan langsung terjun ke 

lokasi yaitu Pondok Pesantren Munawwiruzzuhriyah Umbul Dolopo 

Madiun. Peneliti memasuki lokasi penelitian untuk mengantarkan surat izin 
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penelitian dari STAIN Ponorogo, sehingga  kehadiran peneliti diketahui 

statusnya oleh subyek atau informan.   

3. Lokasi Penelitian 

Pondok Pesantren Munawwiruzzuhriyah dan MI Nurul Ihsan ini berada 

di Desa Umbul Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Lokasi Pondok 

Pesantren Munawwiruzzuhriyah dan MI Nurul Ihsan ini sedikit masuk dari 

jalan raya, tetapi letaknya dekat dengan tempat pariwisata. Meskipun sedikit 

masuk dari jalan raya, lokasi Pondok Pesantren Munawwiruzzuhriyah tidak 

sepi. 

4. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan. Maksud dari kata-kata dan tindakan disini 

adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manusia, yang meliputi: 

1) Wawancara dengan pengasuh dan pengurus pondok pesantren 

Munawwiruzzuhriyah.  

2) Wawancara dengan kepala madrasah. 

3) Wawancara dengan santri Munawwiruzzuhriyah. 
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b. Non Manusia, yang meliputi dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian, misalnya foto, catatan tertulis, dan bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang 

diwawancarai. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat 

popular.  Karena itu wawancara banyak digunakan dalam penelitian.
13

 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu.
14

 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur dan dapat melalui tatap muka maupun dengan telepon. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara bebas.  

Dalam penelitian ini, orang yang akan diwawancarai adalah santri 

Munawwiruzzuhriyah yang tinggal di pondok dan belajar di MI Nurul 

Ihsan, serta para pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren 

Munawwiruzzuhriyah yang terkait.  

b. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada 

bersama objek yang diselidiki disebut observasi langsung. Observasi 

tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Misalnya 

peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian 

foto.
15

  

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai partisipan artinya 

peneliti ikut serta dalam kegiatan di Pondok Pesantren 

Munawwiruzzuhriyah Umbul Dolopo Madiun seperti halnya sorogan, 
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sholat berjama’ah, sekolah diniyah dan melakukan observasi lokasi 

penelitian. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

diri seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa 

gambar, patung , film, dan lain-lain.
16

 

Dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi dan mendukung dari 

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, sehingga peneliti 

mendapatkan hasil yang valid. 

6. Teknik Analisis Data 

Susan Stainback (Sugiyono) mengemukakan bahwa analisis data 

merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif data sehingga 

hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. 
17

 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari data dan 
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menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
18

 

Analisis data kualitatif yang dikembangkan Milles dan Hiberman 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian 

dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung 

selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Reduksi 

merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, mengorganisasi sehingga interprestasi bisa ditarik. Dalam proses 

reduksi peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. 

Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan peran 

pendidikan Pondok Pesantren Munawwiruzzuhriyah dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di MI Nurul Ihsan Umbul Dolopo 

Madiun sudah terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisis 

data-data yang masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan sehingga 

menjadi lebih sederhana. 

b. Data Display (penyajian data) 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya  adalah mendisplay 

data.  Dalam penelitian kualitatif,  penyajian data dapat dilakukan dalam 
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bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing/verification   

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kulalitatif mungkin dapat menjawab  

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki 

lapangan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang harus diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Validitas 

merupakan derajat ketetapan antara data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikin data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian.   

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data 

atau temuan. Karena reliabillitas berkenaan dengan derajat konsisitensi, bila 

ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian pada objek 
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yang sama dengan metode yang sama, akan menghasilkan data yang sama.
19

 

Teknik keabsahan data meliputi: 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat 

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. 

Perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun 

kepercayaan pada subjek terhadap peneliti dan kepercayaan diri 

terhadap diri sendiri. 

b. Ketekunan/keajegan pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan objek 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor  

yang menonjol. Kemudian, peneliti menelaahnya secara rinci sampai 

pada suatu titik sehingga pada tahap pemeriksaan tahap awal tampak 

salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara 

yang biasa. 
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c. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada 

dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang 

berbagai kejadian dan hubungan berbagai pandangan.
20

  

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus, perizinan, menjajagi, dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis 

peristiwa-peristiwa yang diamati kemudian menganalisa data lapangan 

secara intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai. 
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c. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan 

tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini, penulis menyusun hasil 

pengamatan, wawancara, serta data tertulis untuk selanjutnya penulis 

segera melakukan analis data dengan cara distributif dan selanjutnya 

dipaparkan dalam bentuk naratif. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

G. ISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan 

penelitian ini penulis mengelompokkan menjadi V bab, yang masing-masing 

terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini 

adalah: 

Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang 

didalamnya mengungkap beberapa pokok pembahasan yang meliputi pondok 

pesantren dan kedisiplinan.  

Bab ketiga, memaparkan data atau dapat dikatkan paparan temuan 

sejarah singkat berdirinya pondok pesantren Munawwiruzzuhriyah, letak 
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geografis, visi dan misi pondok pesantren, susunan kepengurusan, sarana dan 

prasarana  pondok pesantren Munawwiruzzuhriyah dan data khusus. 

Bab keempat,  merupakan bab yang membahas hasil temuan penelitian 

atau dapat dikatakan analisis data yang meliputi: analisis data tentang peran 

pendidikan pondok pesantren Munawwiruzzuhriyah dalam meningkatkan 

kedisiplinana siswa di MI Nurul Ihsan Umbul Dolopo Madiun. 

Bab kelima, tentang kesimpulan dan saran. Dan ini merupakan bab 

terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini 

dimaksudkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi 

kesimpulan. 


