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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. KAJIAN TEORI 

1. Lembaga Pondok Pesantren 

a. Pengertian Pondok Pesantren 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pondok 

adalah madrasah dan asrama (tempat mengaji, belajar agama Islam),
21

 

sedangkan pesantren adalah asrama tempat santri atau murid-murid 

belajar mengaji.
22

 Pondok mempunyai arti kamar, gubuk, rumah kecil 

dan asrama, mungkin berasal dari kata funduk yang dalam bahas arab 

berarti ruang tidur, wisma dan hotel yang merupakan tempat para santri 

menuntut ilmu. Pesantren berasal dari kata santri, berawalan “pe” dan 

berakhiran “an” atau pesantrian yang berarti tempat tinggal para santri.23
 

Akar kata pesantren berasal dari kata “santri” yaitu istilah yang pada 

awalnya digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama 

dilembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa dan Madura. Kata 

“santri” mendapat  awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat 

para santri menunut ilmu. Dalam pemakaian bahasa modern, santri 

                                                           
21

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Nasional (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 695. 
22

 Ibid, 677.  
23

 Khozin, Jejak-jejak Pendidikan Islam Di Indonesia  (Malang: UMM Press, 2006), 99. 



22 

  

 

 

memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian sempit, santri adalah 

seorang pelajar sekolah agama, sedangkan pengertian yang lebih luas dan 

umum santri mengacu pada seorang anggota bagian penduduk Jawa yang 

menganut Islam dengan sungguh-sungguh, rajin sholat, pergi ke masjid 

pada hari jum’at dan sebagainya.24
 

Pondok pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan Islam 

yang dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok), kiai, dan masjid atau 

mushola sebagai pusat lembaganya. Istilah pesantren menurut beberapa 

ahli pada mulanya lebih dikenal di Pulau Jawa karena pengaruh istilah 

pendidikan Jawa kuno, yang dikenal dengan sistem pendidikan asrama 

yakni kiai dan santri hidup bersama. Sedangkan diluar Jawa disebut 

dengan istilah “Zawiyah” yang berarti sudut masjid yakni tempat orang 

berkerumun mengadakan pengajian yang sekarang dikenal dengan istilah 

sistem bandongan.
25

 Dalam pemakaian sehari-hari bisa disebut dengan 

pondok atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Asrama 

yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai 

pembeda antara pondok dan pesantren.
26
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Pada pesantren santrinya tidak disediakan asrama di komplek 

pesantren, mereka tinggal diseluruh penjuru desa sekeliling pesantren 

dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam 

diberikan dengan sistem wetonan yaitu para santri datang berduyun-

duyun pada waktu-waktu tertentu. 

Dalam perkembangannya, perbedaan itu ternyata mengalami 

kekaburan. Asrama (pemondokan) yang seharusnnya sebagai penginapan 

santri-santri yang belajar di pesantren untuk memperlancar proses 

belajarnya dan menjalin hubungan guru dan murid secara lebih akrab, 

yang terjadi di beberapa pondok justru hanya sebagai tempat tidur semata 

bagi pelajar-pelajar sekolah umum. Istilah pondok juga seringkali 

digunakan bagi perumahan-perumahan kecil di sawah atau ladang 

sebagai tempat peristirahatan sementara bagi petani yang sedang 

bekerja.
27

 

Sebenarnya penggabungan kedua istilah secara integral yakni 

pondok dan pesantren menjadi pondok pesantren lebih 

mengakomodasikan karakter keduanya. Pondok pesantren menurut  M. 

Arifin berarti suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta 

diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana 
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santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan beberapa orang 

kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen 

dalam segala hal.
28

 

Lembaga research Islam (pesantren luhur) mendefinisikan pesantren 

adalah suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima 

pelajaran-pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat 

tinggalnya.
29

   

Dalam dunia pesantren diakui bahwa pesantren adalah lembaga 

lokal yang mengajarkan praktik-praktik dan kepercayaan-kepercayaan 

Islam. Pesantren di Jawa usianya setua Islam di Jawa sendiri. Baik dalam 

laporan tertulis maupun berita dari mulut kemulut, pesantren erat sekali 

kaitannya dengan wali songo (sembilan wali yang membawa Islam ke 

Jawa). Terbukti wali pertama dan terkenal yaitu Maulana Malik Ibrahim 

dianggap sebagai yang pertama kali mendirikan pesantren di Jawa pada 

tahun 1399 sebagai wahana untuk menggembleng mubalig dalam rangka 

menyebarkan Islam lebih jauh di Jawa.
30

 

                                                           
28

 Ibid, 3. 
29

 Ibid, 3. 
30

 Ronald Alan Lukens Bull, Jihad Ala Pesantren Di Mata Antropologi Amerika  

(Yogyakarta: Gama Media), 56. 



25 

  

 

 

Dhofier memandang dari persepektif keterbukaan terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi, maka membagi pesantren menjadi 

dua kategori yaitu pesantren salafi dan khalafi. Pesantren salafi tetap 

mengajarkan kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya. 

Penerapan sistem madrasah untuk memudahkan sistem sorogan yang 

dipakai, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Sedang 

pesantren khalafi telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam 

madrasah-madrasah yang dikembangkan.
31

 

Kategorisasi pesantren terkadang dipandang dari sistem pendidikan 

yang dikembangkan.  Pesantren dalam pandangan ini dapat 

dikelompokkan menjadi tiga macam. Kelompok pertama, memiliki santri 

yang belajar dan tinggal bersama kiai, kurikulum tergantung kiai, dan 

pengajaran secara individual. Kelompok kedua, memiliki madrasah, 

kurikulum tertentu, pengajaran bersifat aplikasi, kiai memberikan 

pelajaran secara umum dalam waktu tertentu, santri bertempat tinggal di 

asrama untuk mempelajari pengetahuan agama dan umum. Dan 

kelompok ketiga, hanya berupa asrama, santri belajar di sekolah, 
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madrasah, bahkan perguruan tinggi umum atau agama di luar, kiai 

sebagai pengawas dan pembina mental.
32

 

 

b. Tujuan Pondok Pesantren 

Tujuan umum pesantren adalah membina warga Negara agar 

berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan 

menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya 

serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, 

masyarakat dan Negara.
33

 

Secara sederhana Manfred mengutip dalil bahwa pendidikan dalam 

sebuah pesantren ditujukan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin 

akhlaq dan keagamaan. Diharapkan menjadi pemimpin yang tidak resmi 

atau kadang-kadang tidak resmi dari masyarakat. 

Sementara Madjid menyatakan bahwa tujuan pendidikan pesantren 

berada sekitar terbentuknya manusia yang memiliki kesadaran setinggi-

tingginya akan bimbingan Islam, yang bersifat menyeluruh dan 

diperlengkapi dengan tantangan-tantangan dan tuntutan hidup, dalam 

konteks ruang dan waktu yang ada.
34

 

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut: 
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1) Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang 

muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlaq mulia, memiliki 

kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga Negara 

yang berpancasila. 

2) Siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader 

mendidik ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, 

wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan 

dinamis. 

3) Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan dan bertanggungjawab kepada 

pembangunan bangsa dan Negara.
35

 

4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan 

regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya). 

5) Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 

berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental 

spiritual. 

6) Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat  lingkungan dalam rangka usaha pembangunan 

masyarakat bangsa.
36
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Menurut Mastuhu ada 10 prinsip yang berlaku pada pendidikan 

pesantren. Kesepuluh prinsip ini menggambarkan kira-kira 10 ciri utama 

tujuan pendidikan pesantren, antara lain:
37

 

1) Memilki kebijaksanaan menurut ajaran Islam. Anak didik dibantu agar 

mampu memahami makna hidup, keberadaan, peranan, serta tanggung 

jawabnya dalam kehidupan masyarakat. 

2) Memiliki kebebasan yang terpimpin. Setiap manusia memiliki 

kebebasan, tetapi kebebasan itu harus dibatasi karena kebebasan 

memilki potensi anarkisme. Ketidakbebasan mengandung 

kecenderungan mematikan kreatifitas, karena itu pembatasan harus 

dibatasi. Kebebasan yang terpimpin seperti ini adalah watak ajaran 

Islam, manusia bebas menetapkan aturan hidup tetapi dalam berbagai 

hal manusia menerima saja aturan yang datang dari Tuhan. 

3) Berkemampuan mengatur dirinya sendiri. Di pesantren, santri 

mengatur sendiri kehidupannya menuruti batasan yang diajarkan 

agama. Masing-masing pesantren memiliki otonomi. Setiap pesantren 

mengatur kurikulumnya sendiri, mengatur kegiatan santrinya, tidak 

harus sama antara pesantren satu dengan pesantren lainnya.  
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4) Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Dalam hal kewajiban, 

individu harus menekankan kewajiban dahulu, sedangkan dalam hal-

hak individu harus mendahulukan kepentingan orang lain melalui tata 

tertib, baik tentang tata tertib belajar maupun kegiatan lainnya. 

Kolektivisme itu dipermudah terbentuk oleh kesamaan dan 

keterbatasan fasilitas kehidupan. 

5) Menghormati orang tua dan guru. Tujuan ini dicapai melalui 

penegakan berbagai pranata di pesantren seperti mencium tangan 

guru, tidak membantah guru, demikian kepada orang tua. Nilai ini 

agaknya mulai terkikis di sekolah umum. 

6) Cinta kepada ilmu. Banyak hadits yang mengajarkan pentingnya 

menuntut ilmu dan menjaganya. Karena itu orang-orang pesantren 

cenderung memandanng ilmu sebagai sesuatu yang suci dan tinggi.
38

 

7) Mandiri. Sejak santri dilatih untuk mandiri, mereka kebanyakan 

masak sendiri, mengatur uang belanja sendiri, mencuci pakaian 

sendiri, memebersihkan kamar  dan pondoknya sendiri. Metode 

sorogan yang individual memberikan pendidikan kemandirian. 

Melalui metode ini santri maju sesuai kecerdasan dan keuletan sendiri. 
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8) Kesederhanaan. Yang dimaksud sederhana di pesantren adalah sikap 

hidup, yaitu sikap memandang sesuatu terutama materi secara wajar 

dan proporsional dan fungsional.
39

  

 

c. Fungsi dan Peran Pesantren 

Fungsi pesantren pada awal berdirinya sampai dengan kurun 

sekarang telah mengalami perkembangan. Visi, misi dan persepsinya 

terhadap dunia luar telah berubah. Syarif dkk menyebutkan bahwa 

pesantren pada masa yang paling awal berfungsi sebagai pusat 

pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kedua fungsi tersebut bergerak 

saling menunjang. Pendidikan dapat dijadikan bekal dalam 

mengumandangkan dakwah sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan 

sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan.
40

  

Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha mendekati 

masyarakat. Pesantren bekerjasama dengan mereka dalam mewujudkan 

pembangunan. Menurut ma’shum fungsi pesantren semula mencangkup 

tiga aspek yaitu fungsi religius, fungsi sosial, fungsi edukasi. Ketiga 

fungsi tersebut masih berjalan sampai sekarang. Fungsi lain adalah 

sebagai lembaga pembinaan moral dan kultural.  
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Pesantren juga telah terlibat dalam menegakkan dan mengisi 

pembangunan sebagai pusat perhatian pemerintah. Hanya saja dalam 

kaitan dengan peran tradisionalnya, sering diidentifikasi memilki tiga 

peran penting dalam masyarakat Indonesia yaitu: 

1) Sebagai pusat berlangsungnya tranmisi ilmu-ilmu Islam tradisional, 

2) Sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungnya Islam tradisional, 

3) Sebagai pusat reproduksi ulama.
41

 

 

d. Karakteristik Pendidikan Pesantren 

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam memiliki 

kekhasan, baik dari segi sistem maupun unsur pendidikan yang 

dimilikinya. Perbedaan dari segi sistem, terlihat dari proses belajar 

mengajar yang cenderung tergolong sederhana, meskipun harus diakui 

ada juga pesantren yang memadukan sistem modern dalam 

pembelajarannya. Perbedaan yang menyolok erat kaitannya dengan 

perangkat-perangkat yang dimilikinya, terutama software maupun 

hardware-nya. Keseluruhan unsur yang khas itu menjadi ciri khas utama 

pesantren sekaligus karakteristiknya.
42
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Zamakhsyari Dhofier mengajukan lima karakteristik yang melekat pada 

pondok pesantern yaitu: 

1) Pondok 

Diantara ciri pokok pesantren senantiasa memiliki pondokan.  

Karena itu, lembaga pendidikan Islam ini lebih popular dengan 

sebutan pondok pesantren yang artinya kurang lebih wadah 

penggemblengan, pembinaan dan pendidikan serta pengajaran ilmu 

pengetahuan. Bagi kiai atau ustadz, adanya pondok dapat 

memudahkan kontrol terhadap santri, termasuk kemudahan 

memproteksi santri dari budaya luar yang tidak kondusif. Dalam 

pondok berlangsung sistem pembelajaran secara kekeluargaan. Ini 

merupakan fase penting dalam proses pembinaan akhlaq bagi kader 

umat dimasa depan. Oleh karena itu, pondok pesantren merupakan 

lembaga pendidikan yang pertama mengembangkan lingkungan hidup 

dalam arti pengembangan sumber daya manusia dari segi moral dan 

akhlaqnya. Maka eksistensi pondok sangat erat kaitannya dengan 

kepentingan seorang santri dalam menimba ilmunya secara mendalam 

terhadap seorang kiai.
43
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2) Masjid 

Masjid merupakan elemen yang tidak  dapat dipisahkan dengan 

pesantren dan dianggap tempat yang paling tepat untuk mendidik para 

santri, terutama dalam praktik sholat lima waktu, khutbah, dan sholat 

jum’at, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Ditempat ini 

hubungan kiai santri dirajut bukan saja dalam bentuk transmisi ilmu-

ilmu Islam, tetapi hubungan emosional antara kiai dengan santri yang 

berubah menjadi penghormatan.
44

 

Pada hakikatnya masjid merupakan sentral bagi kegiatan kaum 

muslimin, baik dalm konteks ibadah khususiyah maupun umumiyah. 

Tegasnya, masjid menjadi simbol bagi kaum muslimin untuk 

mengabdikan dirinya secara totalitas terhadap tuhannya. Oleh karena 

itu, segala rangkaian kegiatan yang mengambil tempat di masjid 

tentunya memiliki nilai ibadah yang tinggi.
45

 

Didunia pesantren, masjid juga dijadikan sentral segala kegiatan 

pesantren.  Bukan saja kegiatan ritual rutin, tetapi juga sebagai tempat 

berlangungnya penyelengaraan proses belajar mengajar, terutama 

kegiatan kajian kitab, sorogan, muhadhoroh, dan lain-lain. Bahkan 

seorang kiai yang hendak merintis pesantren biasanya pertama akan 
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mendirikan masjid disekitar tempat tinggalnya.
46

Masjid memiliki 

fungsi ganda, selain tempat sholat dan ibadah lainnya juga tempat 

pengajian terutama yang masih memakai metode sorogan dan 

wetonan.
47

 

3) Pengajaran kitab-kitab klasik 

Pembelajaran terhadap kitab-kitab klasik dipandang  penting  

karena dapat menjadikan santri menguasai dua materi sekaligus. 

Pertama, bahasa arab yang merupakan bahasa kitab itu sendiri. 

Dengan demikian, seorang santri yang telah menyelesaikan 

pendidikannya di pesantren diharapkan mampu memahami isi kitab 

secara baik. Kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesanten dapat 

digolongkan dalam delapan kelompok, yaitu: a) nahwu dan saraf, b) 

fikih, c) usul fikih, d) hadits, e) tafsir, g) tauhid, h) tasawuf, i) cabang-

cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Selain penggolongan diatas, 

kitab-kitab tersebut memiliki pula karakteristik teks yang sangat 

pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal. Juga dapat 

dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu: a) kitab-kitab dasar, b) 

kitab-kitab tingkat menengah, c) kitab-kitab besar.
48
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4) Santri 

Dalam arti sempit, santri adalah seorang murid satu sekolah 

agama yang disebut pondok atau pesantren. Dalam arti luas atau 

umum, santri adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam 

secara benar-benar besembahyang pergi ke masjid pada hari jum’at 

dan berusaha taat menjalankan perintah agamanya.
49

 Santri 

merupakan peserta didik atau objek pendidikan, tetapi di beberapa 

pesantren, santri yang memiliki kelebihan potensi intelektual (santri 

senior) sekaligus merangkap tugas mengajar santri-santri yunior. 

Zamakhsyari Dhofier  membuat dua tipologi santri yang belajar 

dipesantren : 

a) Santri mukim, yaitu santri yang menetap tinggal bersama kiai dan 

secara aktif menuntut ilmu dari sseoarang kiai. Seorang santri 

selain bermaksud menimba ilmu langsung dari kiai, juga bercita-

cita memperbaiki diri untuk menampilkan akhlaqul karimah 

dengan meneladani akhlak yang terpuji dari kiainya. 

b) Santri kalong, yaitu seoarang murid yang berasal dari sekitar 

pondok atau lainnya yang pola belajarnnya tidak menetap dalam 

lingkungan pesantren, melainkan semata-semata belajar dan 
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langsung pulang ke rumah atau tempat tinggalnya setiap selesai 

belajar di pesantren.
50

 

5) Kiai  

Ciri yang paling penting bagi lembaga pendidikan seperti 

pesantren adalah adanya seorang kiai. Pada dasarnya gelar kiai lebih 

ditujukan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan agama Islam 

secara mendalam, sekaligus memiliki lembaga pendidikan pesantren. 

Kuatnya otoritas kiai di dalam pesantren, maka mati hidupnya 

pesantren banyak ditentukan oleh figur kiai. Sebab bagaimanapun, 

kiai merupakan penguasa, baik dalam pengertian fisik maupun non 

fisik yang bertanggung jawab penuh terhadap lembaga pesantren.
51

 

Secara intelektual, Nata mengemukakan bahwa seorang kiai 

haruslah memenuhi persyaratan akademik, yaitu: 

a) Menguasai ilmu agama secara mendalam, 

b) Ilmunya diakui masyarakat, 

c) Menguasai kitab kuning dengan baik, 

d) Taat beribadah, 

e) Mandiri dalam bersikap, 

f) Tidak mau mendatangi penguasa, 
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g) Mempunyai genealogi dengan kiai-kiai lain, 

h) Mempunyai atau memperoleh ilham.
52

 

Kiai di samping pendidik dan pengajar, juga pemegang kendali 

managerial pesantren. Kiai disebut alim bila ia benar-benar 

memahami, mengamalkan dan memfatwakan kitab kuning. Kiai 

demikian ini menjadi panutan bagi santri, bahkan bagi masyarakat 

Islam secara luas. Akan tetapi dalam konteks kelangsungan pesantren 

kiai dapat dilihat dari persepektif lainnya. Muhammad Tholchah 

Hasan melihat kiai dari empat sisi yakni kepemimpinan ilmiah, 

spiritualitas, sosial, dan administrasi. Jadi ada beberapa kemampuan 

yang mestinya terpadu pada pribadi kiai dalam kapasitasnya sebagai 

pengasuh dan pembimbing santri.
53

 

 

e. Bentuk-bentuk Pesantren 

Seiring dengan laju perkembangan masyarakat, maka pendidikan 

pesantren baik tempat, bentuk hingga substansinya telah jauh mengalami 

perubahan. Pesantren tidak lagi sederhana seperti yang digambarkan 
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seseorang, akan tetapi pesantren dapat mengalami perubahan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman.
54

 

Menurut Yacub yang dikutip oleh khozin mengatakan bahwasanya ada 

empat macam bentuk yaitu:  

1) Pesantren Salafi 

Pesantren salafi yaitu pesantren yang tetap memepertahankan 

pelajarannya dengan kitab-kitab klasik, dan tanpa diberikan 

pengetahuan umum. Model pengajarannya pun sebagaimana yang 

lazim diterapkan dalam pesantren salaf yaitu dengan metode sorogan 

dan weton. 

2) Pesantren Khalafi 

Pesantren khalafi yaitu pesantren yang menerapkan sistem 

pengajaran klasikal, memberikan ilmu umum dan ilmu agama dan 

juga memberikan pendidikan keterampilan.   

3) Pesantren Kilat 

Pesantren kilat yaitu pesantren yang berbentuk semacam 

training dalam waktu relative singkat, dan biasanya dilaksanakan pada 

waktu libur sekolah. Aspek-aspek yang ditekankan dalam pesantren 

ini adalah keterampilan ibadah dan kepemimpinan. 
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4) Pesantren Terintegrasi 

Pesantren terintegrasi yaitu pesantren yang lebih menekankan 

pada pendidikan kejujuran, sebagaimana balai latihan kerja di 

Depatemen Tenaga Kerja, dengan program yang terintegrasi. 

Santrinya kebanyakan berasal dari kalangan anak putus sekolah atau 

para pencari kerja.
55

  

Prasojo dalam penelitiannya juga menjelaskan ada lima macam 

bentuk pesantren yang dilukiskannya dalam tingkatan-tingkatan 

perkembangan fisiknya: pertama, pesantren yang hanya terdiri dari 

masjid dan rumah kiai. Pesantren ini masih sangat sederhana. Masjid 

digunakan sekaligus sebagai tempat pengajaran, atau rumah kiai juga 

digunakan sebagai tempat pengajaran. Kedua, pesantren terdiri dari 

masjid, rumah kiai dan pondok. Dalam pola ini, pesantren telah 

memiliki pondok sebagai tempat kediaman santri, selain sebagi 

tempat pemondokan juga digunakan sebagai ruang belajar. Ketiga, 

pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok dan madrasah. 

Jenis pesantren ini menunjukkan adanya dorongan modernisasi, 

karena telah menggunakan sistem klasikal dalam pengajarannya.  
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Sistem madrasah biasanya mengunakan suatu struktur atau 

tingkatan kelas, memasukkan pelajaran umum dengan kurikulum 

yang berorientasi pada  sekolah-sekolah pemerintah. Keempat, 

pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah dan 

tempat keterampilan. Pesantren ini meskipun telah memiliki program 

tambahan, yaitu pendidikan keterampilan, peternakan, kerajinan 

rakyat, koperasi, pertanian dan sebagainya, namun elemen-elemen 

yang menjadi ciri khas pesantren salafi juga tetap dipertahankan. 

Kelima, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, 

madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, 

tempat olahraga dan sekolah-sekolah umum. Dalam pola kelima ini, 

pesantren telah banyak perkembangannya sehinggga dapat disebut 

pesantren modern.
 56

   

 

2. Kedisiplinan 

a. Pengertian Disiplin 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa disiplin 

adalah tata tertib (disekolah, kemiliteran), ketaatan (kepatuhan kepada 

peraturan).
57

 Disiplin berasal dari kata yang sama dengan “disciple”, 
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yakni seorang yang belajar dari atau secara sukarela mengikuti seorang 

pemimpin. Orang tua dan guru merupakan pemimpin dan anak 

merupakan murid yang belajar dari mereka cara hidup yang menuju ke 

hidup yang berguna dan bahagia. Jadi, disiplin merupakan cara 

masyarakat mengajar anak perilaku moral. 
58

 Disiplin yaitu apabila 

mengerjakan sesuatu dengan tertib, memanfaatkan waktu untuk kegiatan 

yang positif, belajar secara teratur dan selalu mengerjakan sesuatu dengan 

penuh tanggung jawab.
59

 

Marilyn E. Gootman, Ed D., seorang ahli pendidikan dari University 

of Georgia di Athens, Amerika, berpendapat bahwa disiplin akan 

membantu anak untuk mengembangkan kontrol dirinya, dan membantu 

anak mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya.
60

  

Melatih dan mendidik anak dalam keteraturan hidup kesehariannya 

akan memunculkan watak disiplin.  Melatih anak untuk mentaati 

peraturan akan sama halnya dengan melatih mereka untuk bersikap 

disiplin. Akan lebih efektif dan berhasil secara maksimal jika disiplin itu 

disosialisasikan kepada sang anak, dilaksanakan terlebih dahulu oleh 
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orang tuanya serta lingkungannya. Anak mudah menerapkan peraturan 

tersebut bila ada penghargaan atau hukuman yang jelas. Orang tua 

merupakan cermin yang paling jelas bagi kehidupan seorang anak, 

sehingga tidak salah bila Rosulullah menggambarkan bahwa anak terlahir 

dalam kondisi fitrah (Islam), orang tuanyalah yang dalam hal ini adalah 

lingkungan pertama, yang akan membentuknya beragam atau brakhlaq 

Yahudi, Nasrani, Majusi.
61

 

Malah yang sering terjadi adalah salah kaprah, menganggap bahwa 

disiplin itu identik dengan kekerasan. Padahal, disiplin yang benar dan 

proporsional adalah jika disiplin itu diterapkan dengan penuh kesadaran 

dan kasih sayang. Seorang ahli psikologi anak, Gootman menegaskan 

bahwa jika kedisiplinan pada anak itu diterapkan dengan emosi, amarah,, 

dan kekerasan maka yang akan muncul bukanlah displin yang baik, 

namun disiplin yang terpaksa. Di depan orang tua, sangat mungkin anak 

tampak mematuhi peraturan, namun dibelakangnya anak malah 

membangkang.
62

   

Tujuan disiplin bukan untuk melarang kebebasan atau mengadakan 

penekanan, melainkan memberikan kebebasan dalam batas 

kemampuannya untuk ia kelola. Sebaliknya, kalau berbagai larangan itu 
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amat ditekankan kepada anak, ia akan merasa terancam dan frustasi serta 

memberontak, bahkan akan mengalami rasa cemas yang merupakan suatu 

gejala yang kurang baik dalam pertumbuhan sesorang.
63

 

Tanpa disiplin, tanpa mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak 

boleh, seorang anak pada umumnya tidak akan bertahan dalam 

kehidupan. Melalui peraturan dan disiplin  ia akan terhindar dari bahaya, 

terutama karena ia sebelumnya tidak menyadari konsekuensi bahwa dari 

tindakan pada saat tertentu, sekaligus berbagai peraturan itu akan menjadi 

pegangan dalam hidup seseorang. 

Disiplin membantu anak menyadari apa yang diharapkan dan apa 

yang tidak diharapkan dari padannya, dan membantunya bagaimana 

mencapai apa yang diharapkan dari padanya. Disiplin terjadi bila 

pengaruh diberikan kepada seseorang yang memberikan rasa aman, dan 

tumbuh dari pribadi yang berwibawa serta dicintai, bukan dari orang yang 

ditakuti dan berkuasa.
64

 

Disiplin adalah sesuatu yang harus dikembangkan dari dalam diri, 

seperti tulang belakang, tidak berpatokan dari luar diri seperti sepasang 

belenggu. Untuk kebanyakan sekolah, disiplin meruapakan titik masuk 

bagi pendidikan karakter. Jika tidak ada rasa hormat  terhadap aturan, 
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otoritas, dan hak-hak orang lain, maka tidak ada lingkungan yang baik 

bagi pengajaran dan pembelajaran. Banyak sekolah berpaling kepada 

pendidikan karakter karena sekolah-sekolah tersebut tertekan oleh 

penurunan yang dilihatnya dalam rasa hormat dan tanggungjawab para 

siswa dan berharap pendidikan karakter dapat membalikkan keadaan.
65

 

Pendidikan karakter menegaskan bahwa disiplin, apabila ingin 

berhasil, harus mengubah anak-anak dari dalam diri. Disiplin harus 

mengubah sikap mereka, cara mereka berfikir dan merasa. Disiplin harus 

mengarahkan mereka untuk ingin berperilaku berbeda. Disiplin harus 

membantu mereka mengembangkan kebaikan, seringkali berupa rasa 

hormat, empati, penilaian yang baik, dan kontrol diri pada pokoknya 

ketiadaannya mengarah kepermasalahan disiplin. Apabila kebaikan yang 

tidak ada tersebut tidak dikembangkan bersama-sama dengan komitmen 

untuk mempraktikkan, maka permasalahan perilaku akan terjadi lagi. 

Ringkasnya disiplin yang efektif  harus berbasis karakter, disiplin ini 

harus memperkuat karakter siswa.
66

 

Disiplin diri anak merupakan produk disiplin, kepemilikan disiplin 

memerlukan proses belajar, pada awal proses belajar perlu ada upaya 

orang tua. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melatih, membiasakan diri 
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berperilaku sesuai dengan nilai-nilai berdasarkan acuan moral, adanya 

kontrol orang tua untuk mengembangkannya. Kontrol  internal 

merupakan kontrol diri yang digunakan anak dalam mengarahkan 

perilakunya. Disiplin diri merupakan perilaku yang dapat 

dipertanggungjawabkan karena dikontrol oleh nilai-nilai moral 

terinternalisasi.
67

 

Sesungguhnya membiasakan anak berdisiplin merupaka hal yang 

pokok dalam pembinaannya. Karena pemberian arahan yang baik dan 

penuh disiplin adalah pondasi dalam tarbiyah yang benar. Seorang murid 

membutuhkan kebebasan yang penuh untuk  menunjukkan jati dirinya, 

disertai sikap adaptasi yang baik terhadap lingkungan sosialnya, agar ia 

bisa tumbuh dengan penuh tanggungjawab. 

Mereka yang semena-semena dalam mendidik anak, harus bisa 

menunjukkan kelembutan, sikap bijak, dan komitmen dalam waktu yang 

bersamaan, agar anak dapat merasa tenang dan nyaman. Disiplin dan 

sikap kasih sayang yang kurang optimal, akan memberikan dampak yang 

sangat buruk dalam kehidupan anak-anak.
68
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Sebenarnya membiasakan anak berdisiplin harus tetap disertai 

dengan bukti-bukti kecintaan dan kasih sayang kepadannya, agar ia bisa 

menyambut dan memberikan respon yang baik. Sikap yang terlalu keras 

dalam menetapkan disiplin, tidak akan membawa pesan cinta kepada 

murid. Akhirnya yang terjadi justru membenci peraturan dan disiplin 

yang ada. Penerapan disiplin yang baik membutuhkan sikap 

penerimaan.
69

   

 

b. Macam-macam Disiplin 

Disiplin sebagai alat pendidikan berarti segala peraturan yang harus 

ditaati dan dilaksanakan. Maksudnya tidak lain kecuali untuk perbaikan 

anak didik itu sendiri. Mengenai macamnnya para ahli pendidikan 

membagi disiplin menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif, yaitu perintah dan larangan yang ditujukan 

untuk menjaga anak agar mematuhi peraturan dan menjaganya dari 

pelanggaran. Pada saat tertentu bisa melalui paksaan, khususnya anak-

anak kecil yang masih lemah kepribadiannya dan anak dewasa yang 
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lemah pemikirannya untuk memahami pentingnnya peraturan yang 

ada.
70

 

2) Disiplin Kuratif 

Disiplin kuratif dalam bentuk pemberian ganjaran pada anak 

yang berprestasi, juga dipandang terpuji untuk memotivasi dirinya dan 

teman-temannya untuk lebih bersemangat untuk berkompetisi dalam 

kebaikan dan berakhlaq mulia. Dan ganjaran yang dipandang baik 

dalam alam pendidikan seperti pujian guru terhadap prestasi anak 

yang baik. Disiplin kuratif dalam bentuk hukuman tentunnya 

diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan yang ada dengan 

tujuan perbaikan baginya bukan atas dasar menyakiti atau balas 

dendam seorang guruJadi keberadaan disiplin atau segala peraturan 

tata tetib sekolah itu selalu mengatur kehidupan aktivitas sekolah 

sehari-hari. Dan bagi siapa yang melakukan pelanggaran tentunya 

dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Disiplin atau tata tertib sekolah pada umumnya memuat dan 

mengatur hal-hal tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi.
71
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c. Unsur-unsur Disiplin 

1) Peraturan 

Peraturan yaitu pola yang ditetapkan untuk tingkah laku, 

tujuannya yaitu membekali anak dengan pedoman perilaku yang 

disetujui dalam situasi tertentu. Peraturan mempunyai dua fungsi yang 

sangat penting dalam membantu anak menjadi makhluk bermoral. 

Pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan sebab peraturan 

memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota 

kelompok. Kedua, peraturan membantu mengekang perilaku yang 

tidak diinginkan. Agar peraturan dapat memenuhi kedua fungsi 

tersebut, peraturan harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh anak. 

Bila peraturan diberikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, 

peraturan itu tidak berharga sebagai pedoman perilaku dan gagal 

mengekang perilaku yang tidak diinginkan.
72

 

2) Hukuman 

Hukuman dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “ siksa 

yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-undang.
73

 

Hukuman berasal dari kata kerja latin “punire” dan berarti 

menjatuhkan hukuman pada seseorang karena kesalahan, perlawanan 
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atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Walaupun tidak 

dikatakan secara jelas, tersirat di dalamnnya bahwa kesalahan, 

perlawanan atau pelanggaran ini disengaja, dalam arti bahwa orang itu 

menngetahui bahwa perbuatan itu salah tetapi tetap melakukannya.
74

 

Hukuman dibagi menjdi dua macam yaitu pertama, hukuman 

preventif yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak 

atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk 

mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu 

dilakukan sebelum pelanggaran dilakukan. Kedua, hukuman represif 

yaitu hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran, oleh 

adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, hukuman dilakukan setelah 

terjadi pelanggaran atau kesalahan.
75

 

 Hukuman mempunyai tiga peran penting dalam perkembangan 

moral anak. Pertama menghalangi, hukuman menghalangi 

pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kedua 

mendidik, sebelum anak mengerti peraturan, mereka dapat belajar 

bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah dengan mendapat 

hukuman karena melakukan tindakan yang salah dan tidak mendapat 

hukuman bila melakukan perbuatan yang diperbolehkan. Aspek 
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edukatif dari hukuman yang kurang diperhatikan adalah mengajar 

anak membedakan besar kecilnya kesalahan yang diperbuat. Kriteria 

yang diterapkan anak-anak adalah frekuensi dan beratnya hukuman. 

Jika hukuman itu konsisten, mereka akan selalu dihukum untuk 

tindakan yang salah. Beratnya hukuman membuat mereka mampu 

membedakan kesalahan yang serius dari yang kurang serius.
76

  

Ketiga memberi motivasi, pengetahuan tentang akibat-akibat 

tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari 

kesalahan tersebut. Bila anak mampu mempetimbangkan tindakan 

alternatif dan akibat masing-masing alternatif, mereka harus belajar 

memutuskan sendiri apakah suatu tindakan yang salah cukup menarik 

untuk dilakukan.
77

 Syarat-syarat menjatuhkan hukuman yang 

mendidik kepada anak-anak yaitu sebagai berikut: 

a) Hukuman diterapkan karena kesalahan yang diperbuat, bukan atas 

dasar kekhawatiran terhadap kesalahan berikutnnya yang akan ia 

lakukan. 

b) Hukuman pukulan hendaknya tidak menyakitkan sekali. 

c) Hukuman pukulan harus disesuaikan dengan kondisi anak dan 

usianya. 
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d) Hukuman pukulan dilakukan atas dasar dan untuk tujuan 

pembinaan, tidak boleh berlebihan dan diluar kewajaran.
78

 

3) Penghargaan  

Istilah penghargaan berati “setiap bentuk penghargaan untuk 

suatu hasil yang baik”. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, 

tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman atau tepukan 

dipunggung. Penghargaan mempunyai peranan penting dalam 

mengajar anak berperilaku sesuai dengan cara yang direstui 

masyarakat. Pertama, penghargaan mempunyai nilai mendidik. Bila 

suatu tindakan disetujui, anak merasa bahwa hal itu baik. Penghargaan   

bervariasi intensitasnya agar sesuai dengan usaha anak untuk 

berperilaku menurut standar yang disetujui secara sosial, nilai edukatif 

penghargaan itu meningkat. Kedua, penghargaan berfungsi sebagai 

motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. 

Karena anak akan bereaksi dengan positif terhadap persetujuan yang 

dinyatakan dengan penghargaan. Ketiga, penghargaan berfungsi untuk 

memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial, dan tidak adanya 

penghargaan melemahkan keinginan untuk mengulang perilaku.
79
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Penghargaan penting peranannya dalam disiplin, tidaklah berarti 

bahwa penghargaan dapat menggantikan peran hukuman. Keduanya 

merupakan unsur yang perlu dalam proses belajar berperilaku secara 

sosial. Peran penghargaan positif memotivasi anak untuk melakukan 

apa yang dianggap sesuai, sedangkan peran hukuman negatif 

menghalangi anak melakukan perbuatan yang tidak disetujui secara 

sosial.
80

  

4) Konsistensi  

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Apabila 

disiplin itu konstan, tidak akan ada perubahan untuk menghadapi 

kebutuhan perkembangan yang berubah. Konsistensi harus menjadi 

ciri khas semua aspek disiplin. Harus ada konsistensi dalam peraturan 

yang digunakan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam cara 

peraturan diajarkan dan dipaksakan, dalam hukuman yang diberikan 

pada anak yang tidak menyesuaikan pada standard dalam 

penghargaan bagi mereka yang menyesuaikan.  

Konsistensi dalam disiplin mempunyai tiga peran penting. 

Pertama, mempunyai nilai mendidik yang besar. Kedua, mempunyai 
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nilai motivasi yang kuat. Ketiga, mempertinggi penghargaan terhadap 

peraturan dan orang yang berkuasa.
81

 

 

d. Tahapan-tahapan Disiplin 

Ada empat tahapan memelihara disiplin yaitu: (1) tahap pencegahan, 

(2) tahap pemeliharaan, (3) tahap campur tangan, (4) tahap pengaturan. 

Pada tahap pencegahan, para guru perlu menciptakan suasana yang 

disiplin, ketetapan instruksional, dan perencanaan pendidikan yang 

disiplin. pada tahap pemeliharaan disiplin, peran guru perlu melakukan 

hubungan sosial emosional dengan peserta didik dalam menunjukkan 

perilaku disiplin.  

Pada tahap campur tangan, peran guru perlu menangani perilaku 

peserta didik yang melanggar disiplin dengan mempelajari gejala dan 

mencari akar permasalahannya dengan teknik-teknik yang berbasis 

psikologi pendidikan berupa pemberian sanksi atau hukuman. Pada tahap 

pengaturan, peran guru perlu mengatur perilaku peserta didik yang 

menyimpang dari disiplin dengan memberikan bimbingan dan pengarahan 
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yang mendidik, persuasif, dan demokratis agar peserta didik menyadari 

perilakunya yang menyimpang dan kembali mematuhi disiplin.
82

 

 

e. Cara-cara Menanamkan Disiplin 

1) Cara Mendisiplin otoriter 

Peraturan dan pengaturan yang keras untuk memaksakan 

perilaku yang diinginkan menandai semua jenis disiplin yang otoriter. 

Tekniknya mencakup hukuman yang berat bila terjadi kegagalan  

memenuhi standard, atau sama sekali tidak adannya persetujuan, 

pujian atau tanda-tanda penghargaan lainnya bila anak memenuhi 

standar yang diharapkan. Disiplin otoriter selalu berarti 

mengendalikan melalui kekuatan eksternal dalam bentuk hukuman, 

terutama hukuman badan. 

Bahkan setelah anak bertambah besar, orang tua yang 

menggunakan pengendalian otoriter yang kaku jarang mengendurkan 

pengendalian mereka atau menghilangkan hukuman badan. Mereka 

tidak mendorong anak untuk dengan mandiri mengambil keputusan-

keputusan yang behubungan dengan tindakan mereka.  Jadi, anak-
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anak kehilangan kesempatan untuk belajar bagaimana mengendalikan 

perilaku mereka sendiri. 

Dalam keluarga dengan cara mendisiplinkan otoriter yang lebih 

wajar, anak tetap dibatasi dalam tindakan mereka, dan keputusan-

keputusan diambil oleh orang tua. Namun keinginan mereka tidak 

semua diabaikan dan pembatasan yang kurang beralasan.
 83

  

2) Cara Mendisiplin Yang Permisif 

Disiplin permisif sebetulnya berarti sedikit disiplin atau tidak 

berdisiplin. Biasanya disiplin permisif tidak membimbing anak kepola 

perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menggunakan 

hukuman. Bagi banyak orang tua, disiplin permisif merupakan proses 

terhadap disiplin yang kaku dan keras masa kanak-kanak mereka 

sendiri.
84

 Dalam hal seperti ini, anak sering tidak diberi batas-batas 

atau kendala yang mengatur apa saja yang boleh dilakukan, mereka 

diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri dan berbuat sekehendak 

mereka. 

3) Cara Mendisiplin Demokratis 

Metode demokratis menggunakan penjelasan, diskusi dan 

penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu 
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diharapkan. Metode ini lebih menanamkan aspek edukatif dari disiplin 

dari pada aspek hukumannya.  

Disiplin demokratis menggunakan hukuman dan penghargaan, 

dengan penekanan lebih besar pada penghargaan. Hukuman tidak 

pernah keras dan biasanya hukuman tidak berbentuk hukuman badan. 

Hukuman digunakan bila terdapat bukti bahwa anak-anak secara sadar 

menolak melakukan apa yang diharapakan dari mereka. Bila perilaku 

anak memenuhi standar yang diharapkan, orang tua yang demokrtis 

akan menghargainya dengan pujian atau pernyataan persetujuan yang 

lain.
85

 

Falasafah yang mendasari disiplin demokratis adalah falsafah 

bahwa disiplin bertujuan mengajar anak mengembangkan kendali atas 

perilaku mereka sendiri sehingga mereka akan melakukan apa yang 

benar, meskipun tidak ada  penjaga yang mengecam mereka dengan 

hukuman bila mereka melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. 

Pengendalian internal atas perilaku ini adalah hasil dari usaha 

mendidik anak untuk berperilaku menurut cara yang benar dengan 

memberi penghargaan.
86
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f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

1) Faktor kontrol internal
87

 

Yang dimaksud  kontrol internal adalah pengendalian diri 

yang timbul dari dalam dirinya sendiri seperti adanya kesadaran untuk 

menghayati, mengetahui arti pentingnya akan menumbuhkan sikap 

positif terhadap peraturan, maka disiplin akan terlaksana dengan baik. 

  Menurut pendapat Gragely, Savage dan Duval dalam bukunya 

M. Shochib control internal merupakan kontrol diri yang digunakan 

untuk mengarahkan perilakunya. 

2) Faktor kontrol eksternal
88

  

Yang dimaksud dengan kontrol eksternal adalah pengendalian 

diri yang timbul dari luar, misalnya dari orang dewasa yang 

mempunyai wewenang. Dari mereka diharapkan memberikan 

dorongan untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap peraturan. 
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan oleh Siti Nurhayati NIM (210308138) judul: 

“Sikap dan Perilaku Santriwati XI Tingkat Madrasah Aliyah Terhadap 

Peraturan Kedisiplinan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, 

Tonatan Ponoroggo Tahun Pelajaran 2011-2012”. 

Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah: 

1. Bagaimanakah konsep peraturan kedisiplinan Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponoroggo Tahun Pelajaran 2011-2012? 

2. Bagaimanakah sikap dan perilaku santriwati terhadap peraturan 

kedisiplinan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2011-2012? 

3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab santriwati mematuhi dan 

melanggar peraturan kedisiplinan  Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponoroggo Tahun Pelajaran 2011-2012? 

Dari penelitian yang telah dilakukan Siti Nurhayati dapat disimpulkan 

bahwa konsep tata tertib yang ada di Pondok Pesantren Darul Huda sudah 

memenuhi syarat-syarat.  Sebab, tata tertib tersebut sudah dijadikan peraturan 

yang baku yang dijadikan Undang-undang bagi setiap santri yang didalamnya 

terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta sanksi bagi santri yang 

melanggar. Kesemuanya sudah disesuaikan dengan kemampuan santri 
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sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mentaatinya, dari 

pelanggaran yang bersifat ringan hingga bersifat berat. Santriwati yang 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan mendapat sanksi tersendiri 

sesuai pelanggaran yang bersifat ringan sampai yang paling berat. 

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammmad Sofi NIM (210308039) 

dengan judul: “ Upaya Meningkakan Kedisiplinan Murid Kelas VII 

Melalui Kegiatan Kepramukaan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2011-2012”. 

Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan kepramukaan di Madrasah 

Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo? 

2. Bagaimanakah upaya meningkatkan kedisiplinan murid VII dan VIII 

melalui kegiatan kepramukaan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo? 

Dari penelitian yang telah dilakukan  Muhammad Sofi dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan kepramukaan di Madrasah 

Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo berjalan cukup baik dan 

kegiatan yang diagendakan bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan yang 

diberikan meliputi latihan pramuka yang wajib diikuti oleh murid  yang 
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mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan perkemahan, pelantikan dan 

penjelajahan wajib diikuti oleh seluruh murid kelas VII dan VIII. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan murid 

kelas VII dan VIII melalui kegiatan kepramukaan diantaranya yaitu 

pemeberian materi kepramukaan, memberikan keteladanan, peraturan, 

pemberian hukuman, upacara, perkemahan, penjelajahan, gladian pimpinan 

regu dan plantikan. Kegiatan didalam pramuka yang termasuk disiplin 

otoritarian adalah hukuman, pelantikan, upacara, baris berbaris, pendirian 

tenda dan renungan malam. Yang termasuk disiplin persuasif keteladanan dan 

kegiatan ibadah, sedangkan yang termasuk disiplin demokratis adalah materi 

disiplin dan amanat pembina. 


