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ABSTRAK 

 

Putriningtyas, Efiana. 2017, "Pengaruh Keteladanan Guru dan Penegakan 

Peraturan Terhadap Kedisiplinan Santri Putri Kelas VIII MTs Di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo". Skripsi. Fakultas Tarbiyah Dan 

Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri 

IAIN Ponorogo. Pembimbing (I) Dr. Muhammad Ali, M.Pd 

 

Kata kunci: Keteladanan Guru, Penegakan Peraturan, Kedisiplinan Santri.  

 

Kedisiplinan merupakan hal penting yang perlu dilaksanakan dalam 

menciptakan manusia yang berkualitas. Kedisiplinan merupakan suatu ketaatan yang 

sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban 

serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan 

yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Tetapi pada 

kenyataannya di lapangan, kedisiplinan belum dapat terlaksana secara maksimal.  

Kedisiplinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya dipengaruhi 

oleh adanya penegakan peraturan, dimana dapat dikatakan seseorang disiplin apabila 

peraturan ditegakkannya. Disamping penegakan peraturan, kedisiplinan juga 

dipengaruhi oleh keteladanan dari orang dewasa yang ada di sekitar anak, bisa orang 

tua, guru, dan orang-orang dewasa lainnya.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh 

keteladanan guru terhadap kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Ponpes Darul 

Huda Ponorogo, (2) Untuk mengetahui pengaruh penegakan peraturan terhadap 

kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Ponpes Darul HudaPonorogo, (3) Untuk 

mengetahui pengaruh keteladanan guru dan penegakan peraturan terhadap 

kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Ponpes Darul Huda Ponorogo. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitiannya adalah santri putri kelas 

VIII Mts di Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo di asrama Shofa yang berjumlah 

291 santri,  jumlah sampelnya adalah 131. Pengumpulan data dengan angket. Analisa 

utamanya dengan menggunakan rumus regresi linier berganda. 

Dari analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

1) keteladanan guru berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan santri 

sebesar 4,12%, termasuk dalam kategori pengaruh rendah, 2) penegakan peraturan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan santri sebesar 38,075%, 

termasuk dalam kategori pengaruh rendah, 3) keteladanan guru dan penegakan 

peraturan berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan santri sebesar 

38,077%, termasuk dalam kategori pengaruh rendah. Dari ketiga hasil tersebut, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya menolak H0.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Memasuki abad yang ke-21 ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi merupakan sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan. Dikatakan 

demikian karena hampir seluruh kegiatan manusia zaman sekarang ini tidak lepas 

dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Bagaimana tidak, 

perkembangannya yang  begitu pesat seakan-akan menuntut  manusia itu sendiri 

untuk senantiasa mengikuti perkembangan itu, mulai dari gaya hidup, kebiasaan, 

dan lain sebagainya. Dari adanya perkembangan ini sebenarnya manusia sangat 

banyak diuntungkan, mulai dari kemudahan mengakses informasi, berkomunikasi 

jarak jauh, mengakses berbagai ilmu pengetahuan, berita, dan masih banyak lagi 

kemudahan-kemudahan lain.  

       Namun di sisi lain, selain begitu banyaknya dampak positif yang bisa 

dirasakan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga 

menyimpan  tidak sedikit dampak negatif, terutama bagi mereka yang 

menyalahgunakan dan membiarkan dirinya terlena dengan kemudahan-

kemudahan itu. Dikatakan demikian karena kemudahan-kemudahan itu terkadang 

membuat seseorang merasa malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

kesehariannya dan justru terlalu asyik dengan gadget nya. 



 

 

 

Hal ini kemudian membuat seseorang cenderung untuk membuang-buang 

waktunya hanya untuk hal yang sepele dan sebenarnya tidak perlu. Apabila sudah 

terjadi seperti itu maka berkuranglah tingkat kedisiplinan manusia itu sendiri. 

       Kedisiplinan itu sendiri merupakan cermin kehidupan suatu masyarakat  atau 

bangsa. Maksudnya bahwa dari gambaran tingkat kedisiplinan suatu bangsa akan 

dapat dibayangkan seberapa tinggi rendahnya budaya yang dimiliki oleh bangsa 

itu. Cerminan dari tingkat kedisiplinan ini sendiri dapat dilihat dari tempat-tempat 

umum, khususnya di sekolah-sekolah, dimana terdapat banyak pelanggaran tata 

tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik di sana.
1
 

       Disiplin ditinjau dari asal kata, berasal dari bahasa Latin discere yang berarti 

belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina  yang berarti pengajaran 

atau pelatihan. Kemudian kata discipina mengalami perkembangan makna 

sehingga dimaknai secara beragam.
2
 Secara istilah kedisiplinan diartikan sebagai 

kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan 

yang berlaku.
3
 

       Namun yang perlu ditekankan bahwasanya kedisiplinan bukanlah semata-

mata taat kepada peraturan saja, namun yang dimaksud kedisiplinan yang 

                                                           

       
1
Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu Di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 136.  

       
2
Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 142.  

       
3
M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: 

Yuma Pressindo, 2010), 45.  



 

 

 

sebenarnya yaitu dimana seseorang mampu melaksanakan kewajibannya tanpa 

harus ada peraturan atau perintah baik itu tertulis maupun lisan. 

       Kedisiplinan pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh 

yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta 

berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang 

seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Kurangnya kedisiplinan 

dalam diri seseorang dapat berakibat melemahnya motivasi seseorang untuk 

melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa kedisiplinan merupakan hal 

inti yang perlu dikembangkan dalam diri seseorang. Untuk itu maka penegakan 

kedisiplinan perlu dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus agar 

menjadi kebiasaan yang positif.
4
 

       Kedisiplinan tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang 

agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seseorang. Oleh 

karena itu diperlukan adanya penanaman disiplin yang harus dilakukan sejak dini, 

yaitu sejak masa kanak-kanak. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengarahkan 

anak agar mereka dapat belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan 

untuk masa dewasa. Karena pada dasarnya ketika disiplin sudah ditanamkan sejak 

dini, maka disiplin akan menjadi kebiasaan dan bagian darinya.
5
 

       Banyak cara dalam menegakkan kedisiplinan, terutama di sekolah. Salah satu 

faktor yang paling utama dan paling mendasar adalah teladan dari guru. 

                                                           

       
4
Ibid., 45-46.  

       
5
Naim, Character Building ,143.  



 

 

 

Dikatakan demikian karena pada dasarnya anak memiliki kecenderungan untuk 

meniru apa yang dilihat dan didengarnya, oleh karena itu dalam hal penanaman 

disiplinpun guru perlu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didiknya. 

Teladan atau contoh dari guru sebaiknya bukan hanya ketika guru berada di 

sekolah saja, tetapi juga ketika dalam kesehariannya di rumah. Terutama apabila 

guru hidup dan bermasyarakat dalam satu lingkungan yang sama dengan para 

peserta didiknya, seperti pada lingkungan pondok pesantren, dimana guru atau  

biasa disebut dengan ustadzah berada dalam satu lingkungan yang sama dengan 

anak-anak didiknya. Dalam kondisi seperti ini, maka teladan guru sangat 

berpengaruh besar terhadap karakter siswa, yang termasuk di dalamnya adalah 

karakter kedisiplinan. Hal ini karena pada dasarnya ketika peserta didik berada di 

lingkungan yang sama dengan guru atau pendidik, maka ia terbiasa melihat dan 

mendengar secara langsung apa yang diucapkan, dilakukan, dan ditekuni oleh 

gurunya.  

       Selain faktor keteladanan dari guru, tentu saja faktor lain dalam membentuk 

kedisiplinan juga tidak dapat diabaikan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya 

dengan keteladanan guru adalah adanya penegakan peraturan. Memang benar jika 

dikatakan bahwa kedisiplinan seharusnya diawali dengan kesadaran dari siswa itu 

sendiri, namun penegakan peraturan juga diperlukan. Karena dengan penegakan 

peraturan siswa akan merasa dituntut untuk melakukan sesuatu setiap harinya, 

dimana hal ini akan melatih sikap disiplin peserta didik.  



 

 

 

       Peraturan itu sendiri merupakan patokan atau standar untuk hal-hal yang 

sifatnya umum yang merupakan pokok pertama dari kedisiplinan, mengandung 

norma-norma kesusilaan, bersifat memberi arahan, dan bertujuan untuk 

membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. 

Peraturan dapat berupa aturan tertulis yang biasanya dinamakan dengan peraturan 

atau tata tertib, dapat juga berupa aturan lisan atau yang biasa disebut dengan 

perintah atau permintaan. Dalam lembaga pendidikan khususnya, peraturan 

merupakan hal integral yang harus ada. Demikian karena salah satu tujuan 

pendidikan itu sendiri adalah mengarahkan peserta didik untuk berperilaku sesuai 

dengan apa yang disetujui anggota kelompok masyarakat. Sehingga dengan 

adanya penegakan peraturan yang ada di lembaga pendidikan, melatih peserta 

didik untuk terbiasa dengan sikap disiplin.  

       Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tentu saja tidak 

luput dalam hal mendidik karakter disiplin peserta didiknya. Bahkan pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lebih dikenal akan tingkat 

kedisiplinannya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga 

pendidikan yang lain. Pondok pesantren Darul Huda adalah salah satunya. Di 

ponpes Darul Huda sendiri, kedisiplinan merupakan hal utama dalam berbagai 

aktivitas. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, aktivitas santri sudah 

ditentukan dan dijadwalkan dalam agenda harian. Bahkan setiap hari pengurus 

pondok senantiasa ikut menertibkan dan mengatur berjalannya kegiatan santri 

sehingga semua berjalan dengan semestinya.  



 

 

 

       Namun pada kenyataanya, setelah dilakukan beberapa kali pengamatan di 

pondok pesantren Darul Huda, peneliti menemukan beberapa masalah dalam hal 

kedisiplinan santri. Masalah-masalah itu antara lain, adanya santri yang masih 

saja melanggar peraturan yang ada, padahal telah terpampang dengan jelas 

peraturan yang harus ditaati dan sanksi yang akan diterima oleh para santri bila 

melakukan pelanggaran. Hal-hal kecil lainnya yang juga dikatakan masalah dalam 

kedisiplinan antara lain santri tidak melaksanakan piket sesuai dengan yang sudah 

dijadwalkan, santri tidak melaksanakan sholat berjamaah di aula putri sesuai 

ketentuan pengurus, masih saja ada santri yang membawa dan menggunakan 

barang elektronik di dalam pondok, masih saja ada santri yang tidak mengikuti 

kegiatan mengaji tanpa alasan dan masih banyak lagi masalah-masalah lain yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. Dari hal-hal di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwasanya sikap disiplin memang 

tidak dapat begitu saja tertanam di dalam jiwa setiap santri. Namun demikian, dari 

sekian banyak santri terdapat santri yang memang sudah memiliki karakter 

disiplin ada juga yang masih belum berdisiplin. Hal ini tentu saja disebabkan oleh 

tidak adanya faktro ada kurangnya beberapa faktor yang mendukung kedisiplinan 

seperti yang sudah disebutkan di atas.
6
 

       Berangkat dari teori-teori di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Keteladanan Guru dan 

                                                           

       
6
Hasil Pengamatan pada 17-21 April 2017 di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo  



 

 

 

Penegakan Peraturan Terhadap Kedisiplinan Santri Putri Kelas VIII MTs Di 

Pondok Pesantren Darul Huda” untuk membuktikan teori yang sudah ada. 

 

B. Batasan Masalah 

       Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Namun 

karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik 

waktu, dana, maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak semua faktor 

atau variabel tersebut dapat ditindak lanjuti. Untuk itu, dalam penelitian ini 

dibatasi pada masalah keteladanan guru dan penegakan peraturan yang turut 

mempengaruhi pembentukan kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.  

 

C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah keteladanan guru berpengaruh terhadap kedisiplinan santri putri kelas 

VIII MTs di Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo? 

2. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap kedisiplinan santri putri 

kelas VIII MTs di Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo? 

3. Apakah keteladanan guru dan penegakan peraturan berpengaruh terhadap 

kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Ponpes Darul Huda Mayak 

Ponorogo? 

 



 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat 

ditentukan tujuan penelitian ini, antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh keteladanan guru terhadap kedisiplinan santri putri 

kelas VIII MTs di Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo.  

2. Mengetahui pengaruh penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri putri 

kelas VIII MTs di Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo.  

3. Mengetahui pengaruh keteladanan guru dan penegakan peraturan terhadap 

kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Ponpes Darul Huda Mayak 

Ponorogo.   

 

E. Manfaat Penelitian 

       Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara Teoritis 

       Untuk membuktikan teori bahwa kedisiplinan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yang dua diantaranya adalah faktor keteladanan guru dan faktor 

penegakan peraturan.  

2. Secara Praktis 

a. Pondok Pesantren 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi 

Pondok Pesantren Darul Huda dalam menguatkan upaya dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri.  



 

 

 

b. Guru 

       Dengan penelitian ini diharapkan agar guru mampu menjadi teladan 

yang baik dalam mendidik kedisiplinan santri.  

c. Santri 

       Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi santri 

mengenai pentingnya berperilaku disiplin baik di lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat.  

d. Peneliti 

       Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan 

pembaca dalam hal peningkatan kedisiplinan santri. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya akan 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. Untuk memudahkan 

dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian ini akan 

dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 

yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

       Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi mengenai gambaran umum 

dari pembahasan  yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 



 

 

 

       Bab kedua, berisi landasan teori tentang kedisiplinan santri, keteladanan guru, 

dan penegakan peraturan, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan 

pengajuan hipotesis.  

       Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

       Bab keempat, berisi temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

lokasi penelitian yaitu Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, deskripsi 

data mengenai keteladanan guru, penegakan peraturan, dan kedisiplinan santri, 

analisis data (pengajuan hipotesis) mengenai pengaruh keteladanan guru terhadap 

kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo, pengaruh penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri putri kelas 

VIII MTs di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, dan pengaruh 

keteladanan guru dan penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri putri kelas 

VIII MTs di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, serta pembahasan 

dan interpretasi dari hasil analisis data.  

       Bab kelima , merupakan bagian terakhir dari pembahasan yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kedisiplinan Santri 

a. Pengertian Kedisiplinan 

       Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari bahasa Latin discere 

yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina 

yang berarti pelajaran atau pelatihan. Kata disiplin sendiri sekarang ini 

dimaknai secara beragam. Ada yang mengartikan disiplin sebagai 

kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk kepada pengawasan daan 

pengendalian. Ada juga yang mengartikan disiplin sebagai latihan yang 

bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.
7
 

      Menurut kamus, kata disiplin memiliki berbagai makna, yaitu 

menghukum, melatih, dan mengembangkan kontrol diri.
8
 Disiplin adalah 

kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan 

peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin adalah sikap menaati 

peraturan dan ketentuan yang telah diterapkan dengan tanpa pamrih. 

                                                           

       
7
Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 142-143.  

       
8
Imam Ahmad Ibnu Nizar, Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak Sejak Dini (Jogjakarta: 

Diva Press, 2009), 22.  
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       Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-

sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan 

atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan 

tertentu. Realiasinya harus terlihat dalam perbuatan atau tingkah laku yan 

nyata, yaitu perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan 

atau tata kelakuan yang semestinya.
9
 

       Disiplin sebagai alat pendidikan berarti segala peraturan yang harus 

ditaati dan dilaksanakan. Maksudnya tidak lain adalah untuk perbaikan 

anak didik itu sendiri.
10

 

       Selain itu Soegeng Prijodarminto juga menyatakan bahwa disiplin 

merupakan kondisi yang tercipta melalui proses dari serangkaian prilaku 

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan 

keteraturan atau ketertiban.
11

 

b. Macam-Macam Disiplin 

       Disiplin sebagai alat pendidikan berarti segala peraturan yang harus 

ditaati dan dilaksanakan. Maksudnya tiada lain kecuali untuk perbaikan 

anak didik itu sendiri. Mengenai macam-macam para ahli pendidikan 

membagi disiplin menjadi dua bagian, yaitu disiplin preventif seperti 

                                                           

      
9
Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: Yuma 

Pressindo, 2010), 45.  

       
10

Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam  (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2007), 143.  

       
11

Soegeng Priyodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses (Jakarta: Abadi, 1994), 24.  
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perintah dan larangan, dan disiplin kuratif seperti pemberian ganjaran dan 

hukuman.
12

 

1) Disiplin Preventif 

       Disiplin preventif sendiri merupakan disiplin yang ditujukan 

untuk menjaga anak agar mematuhi peraturan dan menjaganya dari 

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

anak-anak kecil yang masih lemah kepribadiannya dan anak dewasa 

yang lemah pemikirannya untuk memahami pentingnya peraturan 

yang ada. 

       Adapun disiplin preventif ini meliputi perintah dan larangan. 

Perintah merupakan suatu keharusan untuk berbuat atau melakukan 

sesuatu. Perintah bukan hanya yang apa keluar dari mulut seseorang 

yang harus dikerjakan oleh orang lain, tetapi termasuk pula anjuran 

untuk melakukan pembiasaan atau peraturan-peraturan umum yang 

harus ditaati oleh peserta didik. 

       Sedangkan yang dimaksud dengan larangan yaitu suatu keharusan 

untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Larangan ini biasanya 

diberikan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang 

merugikan, atau yang dapat membahayakan dirinya.
13
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2) Disiplin Kuratif 

       Adapun disiplin kuratif merupakan disiplin yang digunakan untuk 

memotivasi diri dan orang lain agar lebih bersemangat untuk 

berkompetisi dalam berprestasi dan berakhlak mulia. Disiplin ini 

meliputi pemberian ganjaran dan hukuman.  

       Maksud ganjaran dalam konteks ini adalah memberikan sesuatu 

yang menyenangkan (penghargaan) dan dijadikan sebagai hadiah bagi 

anak yang berprestasi, baik dalam belajar maupun sikap perilaku. 

Penghargaan tidak perlu berbentuk materi tetapi berupa kata-kata, 

pujian, senyuman, atau tepukan di punggung sudah cukup. Hal ini 

berfungsi agar mereka lebih termotivasi dan bersemangat untuk 

menjadi lebih baik lagi.
14

 

       Dan yang dimaksud dengan hukuman yaitu suatu penderitaan 

yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang (guru, 

orang tua, dan sebagaianya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, 

kejahatan, atau kesalahan. 

       Pemberian hukuman hendaknya tidak secara sembarangan. 

Hukuman yang diberikan harus mengandung makna yang edukatif, 

misalnya yang terlambat masuk sekolah diberikan tugas untuk 

membersihkan halaman sekolah, yang tidak masuk kuliah diberi 

sanksi membuat paper. Bisa juga siswa yang terlambat dipersilahkan 
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belajar sendiri di perpustakaan. Jadi, hukuman ini diberikan ketika 

seseorang melakukan kesalahan agar dia tidak mengulangi 

pembuatannya lagi.
15

 

c. Faktor Pembentuk Disiplin 

       Disiplin pada seseorang pada umumnya dapat dibentuk oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

1) Peningkatan Motivasi 

       Motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan atau 

mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, 

motivasi merupakan suatu landasan psikologis (kejiwaan) yang sangat 

penting bagi setiap orang dalam melaksanakan sesuatu aktivitas. 

       Dalam hal ini terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik 

dan motivasi instrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal 

dari luar diri kita, sedangkan motivasi instrinsik yaitu motivasi yang 

berasal dari dalam diri kita.  

       Dalam kaitannya dengan penegakan disiplin, berawal dari 

motivasi ekstrinsik, dimana seseorang melakukan sesuatu karena 

paksaan orang lain, atau karena keinginan tertentu. Akan tetapi lambat 

laun bisa jadi berubah ke arah motivasi instrinsik dengan dilandasi 

oleh kesadaran dirinya sendiri. 
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2) Pendidikan dan Latihan 

       Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam 

membentuk dan menempa disiplin. Dari pendidikan dan latihan akan 

diperoleh kemahiran dan keterampilan tertentu, dimana hal itu akan 

membuat seseorang menjadi yakin atas kemampuan dirinya. 

       Di dalam pendidikan dan latihan sendiri terdapat beberapa aturan 

atau prosedur yang harus diikuti oleh seseorang. Dimana kepatuhan, 

ketaatan, setia kawan, kerjasama dan lain-lain merupakan faktor-faktor 

penting dalam mencapai suksesnya tujuan.  

3) Kepemimpinan 

       Kualitas kepemimpinan dari seorang pemimpin, guru, atau orang 

tua terhadap anggota, murid, atau pun anaknya turut menentukan 

barhasil atau tidaknya dalam pembinaan disiplin. Karena pada 

dasarnya pemimpin merupakan panutan, maka faktor keteladanannya 

juga sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin bagi yang 

dipimpinnya.  

       Inti dari faktor kepemimpinan adalah terletak pada kepribadian 

pemimpin itu sendiri yang nyata-nyata tampak dalam kenyataan dalam 

kehidupan sehari-harinya.  

4) Penegakan Peraturan 

       Penegakan disiplin biasanya dikaitkan dengan penerapan aturan 

(rule enforcement). Idealnya dalam menegakkan aturan hendaknya 
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mengarahkan seseorang untuk taat kepada aturan bukan taat kepada 

orang yang memerintah. Jika hal ini tumbuh menjadi suatu kesadaran 

maka menciptakan kondisi yang nyaman dan aman.  

       Pada dasarnya penegakan disiplin adalah mendidik agar seseorang 

taat pada aturan dan tidak melanggar larangan yang dilandasi oleh 

sebuah kesadaran.  

5) Penerapan Reward and Punishment 

       Reward and punishment atau penghargaan dan hukuman 

merupakan dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika penerapan 

dari keduanya dilakukan secara terpisah maka tidak akan berjalan 

secara efektif, terutama dalam hal menegakkan disiplin. 

       Seorang pemimpin, guru, atau orang tua yang hanya menekankan 

salah satu aspek saja maka akan berdampak pada ketidakseimbangan 

dalam lingkungan itu.
16

 

d. Aspek-Aspek Kedisiplinan 

       Seseorang dapat dikatakan disiplin apabila memenuhi beberapa aspek 

sebagai berikut: 

1) Taat dan patuh pada peraturan. 

2) Kepatuhan kepada perintah pemimpin. 

3) Perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu.  
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4) Tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan. 

5) Kesunguhan terhadap bidang yang ditekuni.
17

 

2. Keteladanan Guru 

a. Pengertian Keteladanan 

       Keteladanan berasal dari kata dasar teladan yang berarti sesuatu atau 

perbuatan yang patut ditiru atau dicontoh.
18

 Sedangkan secara etimologi, 

keteladanan diartikan sebagai suatu keadaan dimana ketika seorang 

manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, 

kejahatan, atau kemurtadan.
19

 

b. Pengertian Guru 

       Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat 

tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di 

masjid, di surau, di rumah, dan sebagainya. Drs. N. A. Ametembun 

berpendapat bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara 

individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
20
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       Dalam kehidupan sehari-hari dikenal bahwa guru merupakan orang 

yang harus digugu dan ditiru, yang berarti bahwa guru merupakan orang 

yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan 

diteladani. Mengutip pendapat Laurence D. Hazkew dan Jonathan C. Mc 

Lendon dalam bukunya This is Teaching, menyatakan bahwa guru adalah 

seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola 

kelas. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa guru merupakan 

orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, 

mengajar, dan membimbing peserta didik.
21

 

c. Tanggungjawab Guru 

       Dalam bidang pendidikan, guru harus memenuhi persyaratan sebagai 

manusia yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Adapun 

tanggung jawab guru dapat dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi yang 

lebih khusus, antara lain: 

1) Tanggungjawab moral, bahwa setiap guru harus mampu menghayati 

perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Tanggungjawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap guru 

harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu 
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mengembangkan kurikulum, silabus, dan RPP, melaksanakan 

pembelajaran yang efektif, dan lain-lain. 

3) Tanggungjawab dalam bidang kemasyarakatan, bahwa setiap guru harus 

turut serta mensukseskan pembangunan, yang harus kompeten dalam 

membimbing, mengabdi, dan melayani masyarakat. 

4) Tangungjawab dalam bidang keilmuan, bahwa setiap guru harus turut 

serta memajukan ilmu, terutama dalam bidang keahliannya.
22

 

d. Guru Sebagai Teladan bagi Peserta Didik 

       Guru merupakan teladan bagi peserta didik dan semua orang yang 

menganggapnya sebagai guru. Pada dasarnya perubahan perilaku yang 

ditunjukkan oleh peserta didik salah satunya dipengaruhi oleh latar 

belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. 

Atau dengan kata lain, guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan 

perilaku siswa. Untuk itulah maka guru harus dapat menjadi suri tauladan 

yang baik bagi peserta didiknya. Sebagai teladan tentu saja, pribadi dan apa 

yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di 

sekitar lingkungannya yang menganggap dan mengakuinya sebagai guru. 

       Sehubungan dengan hal itu, maka seorang guru perlu memperhatikan 

hal-hal berikut: 
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1) Sikap dasar: postur psikologis yang akan nampak dalam masalah-

masalah penting, seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, 

kebenaran, hubungan antar manusia, agama, pekerjaan, permainan, dan 

diri sendiri 

2) Bicara dan gaya bicara: penggunaan bahasa sebagai alat berfikir. 

3) Kebiasaan bekerja: gaya yang dipakai oleh seseorang dalam bekerja 

yang ikut mewarnai kehidupannya. 

4) Sikap melalui pengalaman dan kesalahan: pengertian hubungan antara 

luasnya pengalaman dan nilai serta tidak mungkinnya mengelak dari 

kesalahan. 

5) Pakaian: merupakan perlengkapan pribadi yang amat penting dan 

menampakkan ekspresi seluruh kepribadian. 

6) Hubungan kemanusiaan: diwujudkan dalam semua pergaulan manusia, 

intelektual, moral, keindahan, terutama bagaimana berperilaku. 

7) Proses berfikir: cara yang digunakan oleh pikiran dalam menghadapi 

dan memecahkan masalah.  

8) Perilaku neurotis: suatu pertahanan yang digunakan untuk melindungi 

diri dan bisa juga untuk menyakiti orang lain. 

9) Selera: pilihan yang secara jelas merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki 

oleh pribadi yang bersangkutan. 

10) Keputusan: keterampilan rasional dan intuitif yang dipergunakan untuk 

menilai setiap situasi.  
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11) Kesehatan: kualitas tubuh, pikiran, dan semangat yang merefleksikan 

kekuatan, perspektif, sikap tenang, antusias dan semangat hidup. 

12) Gaya hidup secara umum: apa yang dipercaya oleh seseorang tentang 

setiap aspek kehidupan dan tindakan untuk mewujudkan kepercayaan 

itu.
23

 

       Secara teoritis, menjadi teladan merupakan bagian integral dari 

seorang guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggungjawab 

untuk menjadi teladan. Seorang guru yang ramah, hangat, dan selalu 

tersenyum, tidak memperlihatkan muka kusam atau kesal, merespon 

pembicaraan atau pertanyaan anak didik, akan menumbuhkan kondisi 

psikologis yang menyenangkan bagi anak. Dengan begitu siswa akan 

senang melibatkan diri dalam kegiatan di sekolah seperti guru 

mencontohkan kepadanya. Di samping berperilaku, guru juga dituntut 

untuk menaati terlebih dahulu nilai-nilai yang akan diupayakan kepada 

anak. Dengan demikian bantuan mereka ditangkap oleh anak secara utuh 

sehingga memudahkan untuk mennagkap dan mengikutinya. Penataan 

situasi dan kondisi tersebut mengemas keteladanan melalui penataan fisik, 

sosial, pendidikan, psikologis, sosiobudaya, kontrol mereka terhadap 

perilaku anak, dan penentuan nilai-nilai moral sebagai dasar berperilaku.
24

 

e. Kriteria Guru Teladan 
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       Berdasarkan uraian tentang keteladanan guru yang sudah disebutkan di 

atas dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa keteladanan guru sangat 

diperlukan dalam perkembangan peserta didik. Adapun yang dimaksud 

dengan guru yang dapat memberi keteladanan harus memenuhi beberapa 

aspek atau kriteria tertentu, antara lain: 
25

 

1) Berkomunikasi secara intensif dengan seluruh warga sekolah, terutama 

anak didik. 

2) Mampu membuka diri dengan menjadi teman bagi siswanya sebagai 

tempat menyampaikan 

3) Menjaga kewibawaannya sebagai sosok yang wajib diteladani bagi 

siswa. keluh kesah tentang persoalan belajar yang dihadapinya. 

4) Seseorang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

5) Mempunyai akhlaq dan kelakuan yang baik. 

6) Individu yang mempunyai kedisiplinan, berpenampilan baik, 

bertanggungjawab, dan memiliki komitmen. 

f. Memiliki etika yang baik. Fungsi Guru Dalam Menanamkan Disiplin 

       Dalam menanamkan disiplin peserta didik, guru bertanggung jawab 

mengarahkan, dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar, dan penuh 

pengertian. Selain itu, guru juga harus memulainya dari diri sendri, yaitu 
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dengan pribadi yang disiplin, arif, dan berwibawa. Untuk itu maka guru 

harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Membantu peserta didik dalam mengembangkan pola perilaku untuk 

dirinya. 

2) Membantu peserta didik dalam meningkatkan standar perilakunya. 

3) Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan 

disiplin.  

       Adapun tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada 

penyampaian materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu, guru harus 

membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik. Dalam rangkan 

mendisiplinkkan peserta didik, guru harus mampu menjadi peembimbing, 

contoh atau teladan, pengawas, pengendali seluruh perilaku peserta didik.  

       Sebagai pembimbing, guru harus berupaya untuk membimbing dan 

mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang positif, dan menunjang 

pembelajaran. Sebagai contoh atau teladan, guru harus memperlihatkan 

perilaku disiplin yang baik kepada peserta didik. Sebagai pengawas, guru 

harus senantiasa mengawasi seluruh perilaku peserta didik, terutama pada 

jam-jam efektif sekolah, sehingga jika terjadi pelanggaran dapat secara 

langsung ditangani. Sebagai pengendali, guru harus mampu mengendalikan 

seluruh perilaku peserta didik di sekolah. Sehingga dalam hal ini, guru 
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harus mampu secara efektif menggunakan alat pendidikan secara tepat 

waktu dan tepat sasaran.
26

 

3. Penegakan Peraturan 

a. Pengertian Peraturan 

       Peraturan dan tata tertib merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan sekolah sebagai sebuah organisasi yang 

menyelenggarakan pendidikan. peraturan sendiri merupakan patokan atau 

standar untuk hal-hal yang sifatnya umum, berbeda dengan tata tertib yang 

lebih mengacu pada hal-hal yang sifatnya khusus.
27

 

       Pokok pertama dari sebuah kedisiplinan adalah peraturan. Dikatakan 

demikian karena peraturan merupakan pola yang ditetapkan untuk tingkah 

laku. Pola tersebut dapat ditetapkan oleh orang tua maupun guru sebagai 

orang tua kedua bagi anak. Adapun tujuannya adalah untuk membekali 

anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. 

Maksudnya bahwa peraturan berlaku sesuai dengan situasi atau 

keberadaan peraturan itu, contohnya peraturan sekolah yang berlaku 

ketika anak berada di dalam lingkup sekolah, begitu pula peraturan di 

rumah akan berlaku ketika si anak berada di lingkup rumah.
28
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       Peraturan merupakan salah satu bagian dari perintah, dimana perintah 

sendiri bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang, melainkan 

dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati 

oleh anak. Setiap peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma 

kesusilaan, jadi bersifat memberi arahan atau mengandung tujuan ke arah 

perbuatan susila. Terdapat beberapa syarat dalam memberi perintah atau 

menyusun peraturan agar peraturan tersebut dapat ditaati dan tercapai apa 

yang dimaksud. Syarat-syarat tersebut antara lain:
29

 

1) Hendaknya terang dan singkat, jangan terlalu banyak komentar, 

sehingga mudah dimengerti anak.  

2) Hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan umur anak, jangan 

sampai memberi perintah yang tidak mungkin dikerjakan oleh anak.  

3) Terkadang diperlukan untuk mengubah perintah menjadi perintah 

yang lebih bersifat permintaan sehingga tidak terlalu keras.  

4) Jangan terlalu banyak dan berlebihan memberi perintah. 

5) Berlaku untuk semua anak.  

6) Hendaknya pembuat peraturan juga ikut melaksanakan peraturan itu.  

       Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peraturan 

yaitu patokan atau standar untuk hal-hal yang sifatnya umum yang 

merupakan pokok pertama dari kedisiplinan, mengandung norma-norma 

                                                           

       
29

Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

180.  



29 

 

 

 

kesusilaan, bersifat memberi arahan, dan bertujuan untuk membekali anak 

dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu.  

b. Fungsi Peraturan 

       Peraturan memiliki dua fungsi dalam membantu anak mennjadi 

makhluk bermoral, antara lain. 

       Pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan 

memperkenalkan pada anak mengenai perilaku yang disetujui anggota 

anggota kelompok tersebut. Kedua, peraturan membantu mengekang 

perilaku anak yang tidak diinginkan. Contohnya, ketika terdapat suatu 

peraturan keluarga untuk tidak boleh mengambil barang milik orang lain 

tanpa izin sang pemilik, anak akan segera belajar bahwa hal ini dianggap 

perilaku yang tidak diterima karena mereka akan dimarahi atau dihukum 

bila melakukan tindakan tersebut.  

       Untuk memenuhi kedua fungsi di atas, maka hendaknya peraturan 

harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh anak. Karena bila peraturan 

diberikan kepada anak dengan kata-kata yang susah dimengerti, maka 

peraturan tersebut tidak berharga sebagai sebuah pedoman perilaku dan 

gagal untuk mengekang perilaku yang tidak diinginkan.
30

 

c. Aspek-Aspek Penegakan Peraturan 

       Adapun ketika peraturan telah ditegakkan maka akan muncul 

indikasi-indikasi yang baik, antara lain: 

                                                           

       
30

Elizabet B. Hurlock, Perkembangan Anak Jilid 2, 85.  



30 

 

 

 

1) Terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 

2) Siswa dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

lingkungan. 

3) Teraturnya keseimbangan keinginan individu satu dengan individu 

lainnya. 

4) Siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar. 

5) Peserta didik belajar dan bermanfaat bagi lingkungannya. 

6) Adanya ketenangan pada jiwa siswa dan lingkungannya.
31

 

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

       Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitan terdahulu maka penelitan 

yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain: 

       Pertama, Deni Anggih Rizkinandar, pada Tahun 2015, dengan judul 

Pengaruh Kedisiplinan Belajar dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Praktik Kejuruan Siswa Kelas XI Jurusan Permesinan SMK N 3 Yogyakarta, 

yang berlokasi di SMK N 3 Yogyakarta. Dengan tujuan penelitian: (a) Untuk 

mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar praktik 

kejuruan siswa kelas XI Jurusan Teknik Permesinan SMK Negeri 3 

Yogyakarta;(b) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar praktik kejuruan siswa kelas XI Jurusan Teknik Permesinan SMK Negeri 

3 Yogyakarta; (c) Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar dan motivasi 
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belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar praktik kejuruan siswa 

kelas XI Jurusan Teknik Permesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta. Hasil penelitian: 

(a) Kedisiplinan belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar praktik kejuruan siswa kelas XI Jurusan Teknik Pemesinan SMK 

Negeri 3 Yogyakarta; (b) Motivasi belajar memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar praktik kejuruan siswa kelas XI Jurusan 

Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta; (c) Kedisiplinan belajar serta 

motivasi belajar secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar praktik kejuruan siswa kelas XI Jurusan 

Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan nilaiRy1,2= 0,394>0,206 

rtabel serta nilai Fhitung (8,55)>Ftabel (3,1). 

       Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan meneliti 

pengaruh. Kemudian yang membedakan keduanya, bahwa penelitian di atas 

meneliti pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar, pengaruh 

motivasi belajar terhadap hasil belajar, dan pengaruh kedisiplinan belajar dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti yang diteliti adalah pengaruh keteladanan guru terhadap kedisiplinan 

santri, pengaruh penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri, dan pengaruh 

keteladanan guru dan penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri. 

       Kedua, Agus Setyo Raharjo, pada tahun 2013, dengan judul Pengaruh 

Keteladanan Guru dan Interaksi Teman Sebaya Terhadap Karakter Siswa SMKN 
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2 Pengasih Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, yang berlokasi di SMKN 2 

Pengasih. Dengan tujuan penelitian: (a) Untuk mengetahui pengaruh keteladanan 

guru terhadap karakter siswa SMKN 2 Pengasih Jurusan TITL; (b) Untuk 

mengetahui pengaruh interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SMKN 2 

Pengasih Jurusan TITL; (c) Untuk mengetahui pengaruh keteladanan guru dan 

interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL. 

Hasil penelitian: (a) Terdapat pengaruh keteladanan guru terhadap karakter siswa 

SMK N 2 Pengasih Jurusan TITL dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel 

(55,577 > 3,92) dan sumbangan efektifnya sebesar 29,57%; (b) Terdapat 

pengaruh interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih 

Jurusan TITL dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (66,405 > 3,92) dan 

sumbangan efektifnya sebesar 25,38%;  (c) Terdapat pengaruh keteladanan guru 

dan interaksi teman sebaya secara bersama-sama terhadap karakter siswa SMK N 

2 Pengasih Jurusan TITL dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (50,521 > 

3,07) dan sumbangan efektifnya sebesar 54,95%. 

       Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kuantitatif yang meneliti 

tentang pengaruh, dan sama-sama menjadikan keteladanan guru sebagai variabel 

independen. Adapun perbedaan dari keduanya, penelitian di atas menggunakan 

variabel independen interaksi teman sebaya dan variabel dependen karakter siswa 

sedangkan peneliti menggunakan variabel independen berupa penegakan 

peraturan dan variabel dependen kedisiplinan santri. 



33 

 

 

 

       Ketiga, Cahyo Adi Nugroho, pada tahun 2015, dengan judul Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata 

DIY, yang berlokasi di Dinas Pariwisata D.I Yogyakarta. Dengan tujuan 

penelitian: (a) Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pariwisata DIY; (b) Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata DIY; (c) Untuk mengetahui pengaruh 

gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata 

DIY. Hasil penelitian: (a) Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata DIY sebesar (β) 0,313 dengan 

signifikasi sebesar 0,01. Kontribusi gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pariwisata DIY sebesar 9,7%; (b) Disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata DIY sebesar (β) 0,282 

dengan signifikasi sebesar 0,05. Kontribusi gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pariwisata DIY sebesar 7,5%; (c) gaya kepemimpinan dan disiplin 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pariwisata DIY sebesar (β) 0,484 dengan signifikasi sebesar 0,05. Kontribusi 

gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata 

DIY sebesar 14,1%.  

       Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kuantitatif yang meneliti 

tentang pengaruh, dan pada keduanya terdapat variabel kedisiplinan. Adapun 

perbedaan dari keduanya, penelitian di atas menggunakan variabel independen 
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gaya kepemimpinan dan variabel dependen kinerja pegawai, sedangkan peneliti 

menggunakan variabel independen berupa penegakan peraturan dan keteladanan 

guru serta kedisiplinan santri sebagai variabel dependen.  

       Keempat, Jurnal Pendidikan oleh Edi Saputra, Irawan Suntoro, dan M. Mona 

Adha, pada tahun 2014, dengan judul Pengaruh Penguasaan Konsep Diri dan 

Penegakan Peraturan Terhadap Tingkat Kedisiplinan, yang berlokasi di SMK 

Negeri 1 Sukojharjo Pringsewu. Dengan tujuan penelitian untuk menguji dan 

menganalisis: (a) Pengaruh penguasaan konsep diri terhadap tingkat kedisiplinan 

siswa kelas X SMK N 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 

2013/2014; (b) Pengaruh penegakan peraturan terhadap tingkat kedisiplinan siswa 

kelas X SMK N 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014; 

(c) Pengaruh penguasaan konsep diri siswa di sekolah dan penegakan peraturan 

terhadap tingkat kedisiplinan siswa kelas X SMK N 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2013/2014. Hasil penelitian: (a) Ada pengaruh penguasaan konsep diri siswa di 

sekolah terhadap tingkat kedisiplinan siswa kelas X SMK N 1 Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014; (b) Ada pengaruh antara 

penegakan peraturan terhadap tingkat kedisiplinan siswa kelas X SMK N 1 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014; (c) Ada pengaruh 

antara penguasaan konsep diri siswa di sekolah dan penegakan peraturan terhadap 

tingkat kedisiplinan siswa kelas X SMK N 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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       Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kuantitatif yang meneliti 

tentang pengaruh penegakan peraturan terhadap kedisiplinan. Adapun perbedaan 

dari keduanya, penelitian di atas menggunakan variabel independen penguasaan 

konsep diri, sedangkan peneliti menggunakan variabel independen berupa 

keteladanan guru.  

       Kelima, Ifa Istinganah, pada tahun 2015, dengan judul Pengaruh Keteladanan 

Guru Aqidah Akhlak dan Keteladanan Orang Tua Terhadap Akhlakul Karimah 

Siswadi MTsNse-Kabupaten Blitar, yang berlokasi di seluruh MTsN di 

Kabupaten Blitar. Dengan tujuan penelitian: (a) Untuk mengetahui pengaruh 

keteladanan guru aqidah akhlak terhadap akhlakul karimah siswa di MTsN se-

Kabupaten Blitar; (b) Untuk mengetahui pengaruh keteladanan orang tua terhadap 

akhlakul karimah siswa di MTsN se-Kabupaten Blitar; (c) Untuk mengetahui 

pengaruh pengaruh keteladanan guru aqidah akhlak dan keteladanan orang 

tuaterhadap akhlakul karimah siswa di MTsN se-Kabupaten Blitar. Hasil 

penelitian: (a) Ada pengaruh yang signifikan keteladanan guru aqidah akhlak 

terhadap akhlakul karimah siswa di MTsN se-Kabupaten Blitar; (b) Ada pengaruh 

yang signifikan keteladanan orang tua terhadap akhlakul karimah siswa di MTsN 

se-Kabupaten Blitar; (c) Ada pengaruh yang signifikan keteladanan guru aqidah 

akhlak dan keteladanan orang tuaterhadap akhlakul karimah siswa di MTsN se-

Kabupaten Blitar.  
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       Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kuantitatif yang meneliti 

tentang pengaruh keteladanan guru. Adapun perbedaan dari keduanya, penelitian 

di atas menggunakan variabel independen keteladanan orang tua dan variabel 

dependen akhlakul karimah siswa, sedangkan peneliti menggunakan variabel 

independen berupa penegakan peraturan dan variabel dependen kedisiplinan 

santri. 

 

C. Kerangka Berfikir 

       Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

penting. 

       Berangkat dari landasan teori yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

diajukan kerangka berfikir penelitian yang termasuk dalam kerangka berfikir 

asosiatif yang diuraikan sebagai berikut: 

Variabel X1 = Keteladanan Guru 

Variabel X2 = Penegakan Peraturan  

Variabel Y = Kedisiplinan Santri 

       Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika keteladanan guru baik maka akan baik pula tingkat kedisiplinan santri.  
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2. Jika penegakan peraturan dilaksanakan dengan baik maka akan baik pula 

tingkat kedisiplinan santri. 

3. Jika keteladanan guru baik dan penegakan peraturan dilaksanakan dengan 

baik, maka akan baik pula tingkat kedisiplinan santri. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

       Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori yang telah penulis 

sampaikan di atas, maka hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) sebagai 

berikut: 

1. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keteladanan guru terhadap  

kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Ponpes Darul Huda 

Mayak Ponorogo.  

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara keteladanan guru terhadap  

kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Ponpes Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 

2. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penegakan peraturan  

terhadap kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Ponpes Darul 

Huda Mayak Ponorogo.  

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penegakan peraturan terhadap  

kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Ponpes Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 

3. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keteladanan guru dan  
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penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri putri kelas VIII 

MTs di Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo.  

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara keteladanan guru dan  

penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri putri kelas VIII 

MTs di Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

       Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan matang tentang 

hal-hal yang akan dilakukan.
32

 Adapun rencana (rancangan) penelitian merupakan 

bagian yang paling utama dalam suatu penelitian. Menurut Babbie, yang 

dimaksud rencana penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berfikir dan 

merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu.
33

 

       Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif, dimana yang dinamakan dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode 

penelitian yang berlandasan pada positivisme, yang digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu.
34

 Adapun dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode ex post facto, yaitu metode yang digunakan dalam 

penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh 

peneliti. Adanya hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis, bahwa 

suatu variabel tertentu mengakibatkan variabel lain.  

       Variabel didefinisikan sebagai konsep yang memiliki variasi atau memiliki 

lebih dari satu nilai. Ada dua jenis variabel, yaitu: 
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Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 50.  
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Bambang Prasetyo, dkk, Metode Penenlitian Kuantitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 
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1. Variabel bebas (independent variable), yaitu variabel yang memengaruhi 

variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada 

umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Variabel ini 

biasanya disimbolkan dengan variabel “x”. Adapun dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel bebas, yaitu keteladanan guru dan penegakan peraturan.  

2. Variabel terikat (dependent variable), yaitu variabel yang diakibatkan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan 

variabel “y”. Adapun dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 

kedisiplinan santri. 
35

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

       Populasi merupakan sumber data dalam penelitian tertentu ynag memiliki 

jumlah banyak dan luas.
36

 Populasi diartikan pula sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
37

 Populasi bukan hanya orang, jumlah 

obyek/subyek yang dipelajari tetapi juga subyek dan benda alam yang lain  
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(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 55-57.  
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yang meliputi seluruh karakter/sifat yang dimiliki oleh subyek atau subyek 

itu.
38

 

      Adapun jumlah keseluruhan santri putri yang bermukim di pondok 

pesantren Darul Huda berjumlah 2319 santriwati, tetapi dalam penelitian ini 

peneliti hanya mengambil populasi santri putri kelas VIII MTs yang 

bermukim di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dengan 

jumlah keseluruhan ada 291 santriwati.
39

 

2. Sampel 

       Sampel merupakan proses pemilihan sebagian dari unsur populasi yang 

jumlahnya mencukupi secara statistik atau dapat mewakili sehingga dengan 

hanya mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya akan diketahui 

informasi tentang populasi.
40

 Bila populasi besar, dan penelitian tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu.
41

 Karena jumlah populasi besar dan lebih dari 

100 orang, maka diambil sampel dalam penelitian ini sebesar 45% dari jumlah 

keseluruhan santriwati kelas VIII MTs, yaitu 131 santriwati. 

       Sedangkan teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik sampel acak (simple random sampling). Dikatakan simple (sederhana), 
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karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata (tingkatan) yang ada dalam populasi itu.
42

 

C. Instrumen Penelitian Data 

       Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan terhadap 

sutau objek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angka 

ataupun fakta.  

       Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang keteladanan guru dari santri putri kelas VIII MTs di Pondok 

Pesantren Darul Huda Ponorogo. 

2. Data tentang penegakan peraturan santri putri kelas VIII MTs di Pondok 

Pesantren Darul Huda Ponorogo.  

3. Data tentang kedisiplinan santri kelas VIII MTs di Pondok Pesantren Darul 

Huda Ponorogo.  
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Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

 

 

 

Judul Variabel Indikator Teknik No. Angket 

Pengaruh 

Keteladan

an Guru 

dan 

Penegakan 

Peraturan 

Terhadap 

Kedisiplin

an Santri 

Kelas VIII 

MTs di 

Ponpes 

Darul 

Huda 

 

Keteladanan 

Guru (X1) 

1) Berkomunikasi secara intensif 

dengan seluruh warga 

sekolah, terutama anak didik. 

Angket 

 

3, 4, 5, 11, 

19, 20, 24, 

25 

2) Mampu membuka diri dengan 

menjadi teman bagi siswanya 

sebagai tempat 

menyampaikan keluh kesah 

tentang persoalan belajar yang 

dihadapinya. 

7, 8, 9, 10 

 

 

3) Menjaga kewibawaannya 

sebagai sosok yang wajib 

diteladani bagi siswa.  

15, 23, 26 

4) Seseorang yang bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

2, 12, 27 

5) Mempunyai akhlaq dan 

kelakuan yang baik. 

21, 22 

6) Individu yang mempunyai 

kedisiplinan, berpenampilan 

baik, bertanggungjawab, dan 

memiliki komitmen. 

1, 6, 18, 28 

7) Memiliki etika yang baik. 13, 14, 16, 

17, 29, 30, 

31 

Penegakan 

Peraturan 

(X2) 

1) Terciptanya perilaku yang 

tidak menyimpang. 

Angket  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

16, 21 

 

2) Siswa dapat memahami dan 

menyesuaikan diri dengan 

tuntutan lingkungan. 

17, 22 

3) Teraturnya keseimbangan 

keinginan individu satu 

dengan individu lainnya.  

11, 12, 13, 

20, 24 

 

4) Siswa melakukan hal-hal 

yang baik dan benar. 

20, 23 

 

5) Peserta didik belajar dan 

bermanfaat bagi 

lingkungannya. 

18, 19 
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Judul Variabel Indikator Teknik No. 

Angket 

Pengaruh 

Keteladanan 

Guru dan 

Penegakan 

Peraturan 

Terhadap 

Kedisiplinan 

Santri Kelas 

VIII MTs di 

Ponpes 

Darul Huda 

 

Penegakan 

Peraturan 

(X2) 

6) Adanya ketenangan pada 

jiwa siswa dan 

lingkungannya. 

 14, 15 

Kedisiplinan 

Santri (Y) 

1) Taat dan patuh kepada 

peraturan. 

Angket 2, 7, 8, 10 

 

2) Kepatuhan kepada perintah 

pemimpin. 

5, 9, 11, 16 

3) Perhatian dan kontrol yang 

kuat terhadap penggunaan 

waktu. 

1, 3, 4, 17, 

18 

4) Tanggung jawab atas tugas 

yang diamanahkan. 

6, 12, 15, 

13 

5) Kesunguhan terhadap bidang 

yang ditekuni. 

14, 19 

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan metode/teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Angket atau Kuesioner 

       Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

kepada seseorang (yang dalam hal ini disebutkan responden), dan cara 

menjawab juga dilakukan dengan tertulis.
43

 

       Pada metode angket ini digunakan teknik angket tertutup yaitu dengan 

cara memberikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan, 

pendapat dan keyakinan responden. Adapun pelaksanaan penyebaran angket, 
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angket diberikan langsung kepada responden, yaitu santri kelas VIII. Dalam 

hal ini responden tinggal memberi tanda centang (√) pada kolom atau tempat 

yang sesuai.  

       Angket ini digunakan untuk mengukur nilai Keteladanan Guru (X1), 

Penegakan Peraturan (X2), dan Kedisiplinan Santri (Y). Jumlah soal untuk 

variabel X1 (keteladanan guru) adalah 34 butir, untuk variabel X2 (penegakan 

peraturan) adalah 33 butir, dan untuk Y (kedisiplinan santri) adalah 30 butir.  

       Sedangkan skala yang digunakan dalam angket ini adalah skala Likert, 

yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 

Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 
44

 

       Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari responden dapat 

diberi skor sebagai berikut: 

Gradasi Positif 

Selalu   : 4 

Sering   : 3 

Kadang-Kadang  : 2 

Tidak Pernah   : 1 
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2. Dokumentasi 

       Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

notulen rapat dan sebagainya.
45

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, dimana data-data tersebut relevan dengan 

penelitian. Teknik ini digunakan peneliti untuk mengambil dokumen berupa 

identitas dan profil pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

       Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul dengan cara mengolah data yang diperoleh dari 

kegiatan penelitian menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data 

tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Data yang dimaksud adalah 

data yang berkaitan dengan deskripsi maupun untuk membuat induksi, atau 

menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel.
46

 

       Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut.  
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1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas  

       Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan alat ukur 

tersebut benar-benar mengukur indikator dari objek penelitian (Santoso, 

2015). Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuisioner yang 

disusun tersebut itu valid atau tidak, karena pada dasarnya suatu instrumen 

dikatakan baik apabila memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel. Dengan demikian, maka instrumen penelitian harus diuji 

validitasnya terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian.  

       Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment sebagai 

berikut: 

� =  
�∑ − (∑ )(∑ ) (�∑ 2 −  ∑ 2 (�∑ 2 −  ∑ 2  

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

n : jumlah responden 

x : nilai hasil uji coba 

y : nilai rata-rata harian 

xy : jumlah hasil perkalian antara X dan Y
47
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       Jika harga korelasi di atas 0,30 maka butir instrumen tersebut dapat 

dikatakan valid, sebaliknya jika harga korelasi di bawah 0,30 maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid sehingga harus 

diperbaiki atau dibuang, dan sebaliknya.
48

 

       Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 30 responden. Adapun jumlah item soal untuk 

variabel keteladanan guru terdapat 34 item soal, untuk variabel penegakan 

peraturan terdapat 33 item soal, dan untuk variabel kedisiplinan santri 

terdapat 30 item soal. Adapun angket yang disebarkan kepada responden 

untuk diuji validitasnya dapat dilihat pada lampiran 1 dan angket yang 

telah diuji validitasnya dan kemudian digunakan sebagai angket penelitian 

dapat dilihat pada lampiran 2. 
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Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Penelitian Keteladanan Guru 

 

 

 

No. 

soal 

Validitas 
Keterangan 

 No. 

Soal 

Validitas 
Keterangan 

rhitung rkritis  rhitung rkritis 

1 0,04021 0.3 Tidak Valid  21 0,33621 0.3 Valid 

2 -0,2204 0.3 Tidak Valid  22 0,33281 0.3 Valid 

3 0,35182 0.3 Valid  23 0,41476 0.3 Valid 

4 0,48661 0.3 Valid  24 0,25519 0.3 Tidak Valid 

5 0,46851 0.3 Valid  25 0,56834 0.3 Valid 

6 0,50123 0.3 Valid  26 0,3577 0.3 Valid 

7 0,22384 0.3 Tidak Valid  27 0,60377 0.3 Valid 

8 0,46813 0.3 Valid  28 0,33317 0.3 Valid 

9 0,52685 0.3 Valid  29 0,40247 0.3 Valid 

10 0,54396 0.3 Valid  30 0,49237 0.3 Valid 

11 0,54156 0.3 Valid  31 0,21341 0.3 Tidak Valid 

12 0,28947 0.3 Tidak Valid  32 0,47801 0.3 Valid 

13 0,52283 0.3 Valid  33 0,47623 0.3 Valid 

14 0,21767 0.3 Tidak Valid  34 0,45676 0.3 Valid 

15 0,35353 0.3 Valid  

16 0,55907 0.3 Valid      

17 0,04771 0.3 Tidak Valid      

18 0,30734 0.3 Valid      

19 0,18227 0.3 Tidak Valid      
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       Adapun dari 34 item soal variabel keteladanan guru, terdapat 9 item 

soal yang tidak valid, yaitu nomor 1, 2, 7, 12, 14, 17, 19, 24, 31 dan nomor 

item yang lain sudah valid. Kemudian dari nomor-nomor soal yang 

dianggap valid digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini. 

Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4. Rekapitulasi uji 

validitas instrumen penelitian variabel keteladanan guru dapat dilihat pada 

tabel di atas. 

 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Penelitian Penegakan Peraturan 

 

 

 

No. 

soal 

Validitas 
Keterangan 

 No. 

soal 

Validitas 
Keterangan 

rhitung rkritis  rhitung rkritis 

1 
-0,1 0.3 Tidak Valid  

20 
0,3945 0.3 Valid 

2 
0,1958 0.3 Tidak Valid  21 0,34 0.3 Valid 

3 
0,3392 0.3 Valid  22 0,1203 0.3 Tidak Valid 

4 
0,4011 0.3 Valid  23 0,42 0.3 Valid 

5 
0,4272 0.3 Valid  24 0,4025 0.3 Valid 

6 
0,4709 0.3 Valid  25 0,4537 0.3 Valid 

7 
0,4806 0.3 Valid  26 0,4329 0.3 Valid 

8 
0,6626 0.3 Valid  27 0,42 0.3 Valid 

9 
0,353 0.3 Valid  28 0,675 0.3 Valid 

10 
0,1811 0.3 Tidak Valid  29 0,0241 0.3 Tidak Valid 

11 
0,6883 0.3 Valid  30 0,3121 0.3 Valid 

12 
0,5773 0.3 Valid  31 0,3008 0.3 Valid 

13 
0,5313 0.3 Valid  32 0,3059 0.3 Valid 
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No. 

Soal 

Validitas 
Keterangan 

 
No. 

soal 

Validitas 
Keterangan 

rhitung rkritis 
 rhitung rkritis 

14 
0,6175 0.3 Valid  33 0,1667 0.3 Tidak Valid 

15 
-0,033 0.3 Tidak Valid  

16 
0,5156 0.3 Valid  

17 
0,495 0.3 Valid      

18 
0,2005 0.3 Tidak Valid      

19 
0,2405 0.3 Tidak Valid      

 

 

 

       Kemudian dari 33 item soal variabel penegakan peraturan, terdapat 9 

item soal yang tidak valid, yaitu nomor 1, 2, 10, 15, 18, 19, 22, 29, dan 33, 

dan nomor item yang lain sudah valid. Kemudian dari nomor-nomor soal 

yang dianggap valid digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian 

ini. Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6. Rekapitulasi uji 

validitas instrumen penelitian variabel penegakan peraturan dapat dilihat 

pada tabel di atas. 

  

Lanjutan tabel 
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Tabel 3. 4 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Penelitian Kedisiplinan Santri 

 

 

 

No. 

soal 

Validitas 
Keterangan 

 No. 

soal 

Validitas 
Keterangan 

rhitung rkritis  rhitung rkritis 

1 0,3973 0.3 Valid  16 0,0631 0.3 Tidak Valid 

2 0,3032 0.3 Valid  17 0,0425 0.3 Tidak Valid 

3 0,6768 0.3 Valid  18 0,5031 0.3 Valid 

4 0,0364 0.3 Tidak Valid  19 0,5431 0.3 Valid 

5 0,0333 0.3 Tidak Valid  20 0,6946 0.3 Valid 

6 0,5226 0.3 Valid  21 0,5033 0.3 
Valid 

7 -0,365 0.3 Tidak Valid  22 0,6617 0.3 
Valid 

8 -0,103 0.3 Tidak Valid  23 0,6379 0.3 
Valid 

9 0,5832 0.3 Valid  24 0,375 0.3 
Valid 

10 -0,103 0.3 Tidak Valid  25 0,4488 0.3 
Valid 

11 0,2052 0.3 Tidak Valid  26 0,7498 0.3 
Valid 

12 0,4936 0.3 Valid  27 0,2125 0.3 
Tidak Valid 

13 0,4737 0.3 Valid  28 0,1504 0.3 
Tidak Valid 

14 0,6141 0.3 Valid  29 0,1396 0.3 
Tidak Valid 

15 0,6684 0.3 Valid  30 0,3381 0.3 
Valid 

 

 

 

       Kemudian dari 30 item soal variabel kedisiplinan santri , terdapat 11 

item soal yang tidak valid, yaitu nomor 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 27, 28, 

dan 29, dan nomor item yang lain sudah valid. Kemudian dari nomor-

nomor soal yang dianggap valid digunakan untuk pengambilan data dalam 

penelitian ini. Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8. 
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Rekapitulasi uji validitas instrumen penelitian variabel penegakan 

peraturan dapat dilihat pada tabel di atas. 

2. Tahap Analisis Hasil Penelitian 

a. Uji Asumsi 

1) Uji Normalitas  

       Uji Normalitas Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi 

yang dilakukan sebagai salah satu prasyarat dalam analisis regresi. Uji 

normlitas digunakan untuk memastikan bahwa nilai rerata komponen 

pengganggu (error) adalah nol.
49

 

2) Uji Linieritas 

       Uji linieritas merupakan uji inferensial untuk mengetahui apakah 

antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) 

mempunyai hubungan linier, uji ini merupakan salah satu prasyarat 

dalam penerapan motode regresi linier. Dipenuhinya prasyarat ini 

pada dasarnya dapat dilihat dari diagram pencarnya. Apabila diagram 

pencarnya terkumpul di sepanjang garis lurus, maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut linier. 

Namun pengujian model linieritas tidak cukup hanya dengan melihat 

gambar saja, tetapi harus dilakukan uji statistik secara formal dengan 
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menggunakan analisis variansi, yang didasarkan atas nilai X yang 

sama.
50

 

3) Uji Multikolinieritas 

       Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam 

model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari 

multikolineritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolineritas yaitu: 

a) Nilai R square (R2) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak 

terikat.  

b) Menganalisis matrik variabel-variebel independen. Jika antar 

variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih 

dari 0.09), maka merupakan indikasi adanya multikolineritas.  

c) Melihat tolerance dan variance inflation factor (VIF), suatu 

model regresi yang bebas dari masalah multikolineritas  

4) Uji Heterokedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan 
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ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-

standardized (Ghozali,2001). Sedangkan dasar pengambilan 

keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali,2001):
 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola 

tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.
 51

 

b. Uji Regresi Linier Sederhana  

       Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 1 dan 2 menggunakan rumus analisis regresi linier sederhana. 

Hubungan antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas dapat 

dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam:
52

 

y = β0+β1x+€  (model untuk populasi) 

y=  b0 +  b1   (model untuk sampel) 

1. Nilai b0, b1, dapat dicari dengan rumus: 

   b1=  
 ∑ X1Y��=1  −�      X1

2��=1
 −�  2  
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0 =  −b1   
2. Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan menggunakan rumus di 

atas, kemudian membuat tabel Anova  (Analysis of Variance).
53

 

Tabel 3. 5 

Anova (Analysis of Variance) Regresi Sederhana 

 

 

 

Variation 

Source 

(df) Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regression 1 SS Regression (SSR) 

 

SSR = (b0∑  +  b1∑ 1 y + y ) - 
(∑ y)2�  

MS Regression (MSR) 

 

  MSR =  ��  

Error n – 2 SS Error (SSE) 

SSE = ∑ 1
2 – b0∑  + b1∑ 1 y  

MS Error (MSE) 

 MSE =   ��  

Total n -1 SS Total (SST) 

SST = ∑ 1
2- 

(∑ y)2�  

 

 

 

 

 

Daerah penolakan: 

Fhitung =

MSR

MSE
 

Tolak H0  bila Fhitung  ≥ Fα (1;n-2) 

c. Uji Regresi Linier Berganda 

       Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 3 menggunakan rumus analisis regresi linier berganda dengan 2 
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variabel bebas. Hubungan antara satu variabel terikat dengan dua variabel 

bebas dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam:
54

 

y = β0+β1x1+β2x2+€  (model untuk populasi) 

y =  b0 +  b1x1 +  b2x2  (model untuk sampel) 

1) Nilai b0, b1, b2 dapat dicari dengan rumus: 

1=

 ∑ 22  ∑ 1  −  ∑ 1 2  ∑ 1 2  ∑ 12  ∑ 22  ∑ 1 2 2
 

2=

 ∑ 12  ∑ 2  −  ∑ 1 2  ∑ 1 2  ∑ 12  ∑ 22  ∑ 1 2 2
 

0=

∑ − 1� ∑ 1 − 2�  2 

 Dimana:  

 ∑ 1
2
 = ∑ 1 –

 (∑ 1) 2�  

 ∑ 2
2
 = ∑ 2– 

(∑ 2) 2�  

 ∑ 1 2= ∑ 1 x2 - 
(∑ 1) (∑ 2) �  

 ∑ 2  = ∑ 2  – 
(∑ 2) (∑ ) �  

 ∑ 2
 =∑ 2

 – 
 (∑ ) 2�  

2) Uji Signifikansi Regresi Linier Berganda dengan Uji Overall dengan 

membuat tabel Anova (Analisis Of Variance) 
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       Uji overall pada regresi linier berganda dilakukan untuk 

mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat. Berikut 

adalah uji overall pada analisis regresi linier berganda dengan 2 

variabel bebas: 

Hipotesis: 

Ha = Ada pengaruh yang signifikan antara keteladanan guru dan 

penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri putri kelas 

VIII MTs di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. 

H0 =  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keteladanan guru 

dan penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri putri 

kelas VIII MTs di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo. 

Tabel 3.7 

Anova (Analysis of Variance) Regresi Linier Berganda 

 

Variat

ion 

Sourc

e 

(df) Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regre

ssion 

P SS Regression (SSR) 

 

SSR = (b0∑  + b1∑ 1  + b2 ∑ 2 y 

) - 
(∑ y)2�  

MS Regression 

(MSR) 

 

 MSR =  ��  

Error n – p -1 SS Error (SSE) 

SSE == ∑ y1
2– (b0∑  + b1∑ 1 y + 

b2 ∑ 2 y) 

MS Error (MSE) 

MSE =   ��  

Total n -1 SS Total (SST) 

SST = ∑ y1
2- 

(∑ y)2�  
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Daerah penolakan: 

Fhitung =

MSR

MSE
 

Tolak H0  bila Fhitung>  Fa(p;n-p-1)
55

 

3. Menghitung Koefiien Determinasi (R
2
)

56
 

Dengan rumus:      2 =  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

1. Sejarah Singkat 

       Pondok Pesantren Darul Huda adalah salah satu dari sekian banyak 

pondok pesantren yang ada di kabupaten Ponorogo. Berdiri sejak tahun 1968 

oleh KH. Hasyim Sholeh. Pada awal berdirinya, pondok ini merupakan 

tempat pendidikan untuk mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam 

dibawah bimbingan seorang guru atau Kyai.
57

 

       Ada banyak tantangan yang harus dihadapi Pondok Pesantren Darul Huda 

pada waktu  itu, salah satunya adalah kurangnya sarana prasarana sebagai 

penunjang proses pendidikan. Selama 13 tahun KH. Hasyim Sholih bekerja 

keras untuk mengatasi hambatan ini. Baru sekitar tahun 1980 upaya ini mulai 

membuahkan hasil. Pondok pesantren mulai banyak mengalami kemajuan, 

baik dari segi fisik, kuantitas maupun kualitas.
58

 

       Kemudian belajar dari pengalaman, bahwasanya banyak pondok 

pesantren yang masyhur tapi kemudian tenggelam setelah pengasuhnya 

meninggal. Menyikapi hal ini KH. Hasyim Sholih memilih untuk 

mengantisipasi hal tersebut. Maka, sejak tahun 1983 sistem pengelolaan ahli 
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waris pada Pondok Pesantren Darul Huda dihapus, diganti dengan 

pengelolaan sistem yayasan. Selanjutnya kaderisasi tidak hanya terbatas pada 

sistem keluarga semata, tapi juga berdasarkan pilihan, kemauan dan 

kemampuan. Dengan demikian yayasan sejak dini bisa leluasa mencari dan 

mendidik kader-kader.
59

 

       Pondok Pesantren Darul Huda Mayak merupakan Pondok Pesantren yang 

melestarikan metode lama yang baik dan mengembangkan metode baru yang 

lebih baik. Maksudnya bahwa metode ini diterapkan dengan bentuk 

pendidikan formal dan non formal. Adapun pendidikan formal meliputi: MTs 

(sederajat SMP), MA (sederajat SMA), dan Madrasah Diniyah (MMH). 

Sedangkan pendidikan non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian 

kitab-kitab kuning salafi yang mu’tabarah. Adapun pengajian tersebut berupa 

pengajian yang dilaksanakan dalam jenjang pendidikan Madrasah Miftahul 

Huda.
60

 

       Awalnya jenjang pendidikan Madrasah Miftahul Huda tidak berbeda 

dengan pondok-pondok salaf lainnya, yakni mulai dari sekolah 

persiapan/ibtidaiyah jenjang pendidikan 2 tahun, tsanawiyah jenjang 

pendidikan 3 tahun dan madrasah aliyah jenjang pendidikan 3 tahun, sehingga 

apabila menginginkan tamat Madrasah Miftahul Huda harus menempuh 

waktu 8 tahun. Kemudian mulai pada tahun 1999/2000 sampai sekarang 
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kurikulum pendidikan Madrasah Miftahul Huda mengalami perubahan yang 

mulanya pendidikan yang dimulai dari ibtidaiyah sampai dengan aliyah 

menjadi pendidikan yang berjenjang 6 tahun kemudian dilanjutkan dengan 

kelas lanjutan yakni program takhassus. Madrasah tersebut diselenggarakan 

pada sore dan khususnya mata pelajaran agama dengan sistem salafiyah 

murni. Sedangkan untuk menyempurnakan sistem pendidikan yang dapat 

memenuhi kebutuhan akan pembangunan manusia seutuhnya, Yayasan 

Pondok Pesantren Darul Huda padaa tahun 1989 dengan seizin pemerintah 

atau Departemen Agama Provinsi Jawa Timur berhasil mendirikan pendidikan 

formal berupa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Huda yang 

diselenggarakan pada pagi hari. Keduanya menggunakan kurikulum Depag 

yang disempurnakan pada tahun 1994, keduanya mendapatkan status yang 

diakui. 
61

 

 

2. Identitas Pondok Pesantren Darul Huda 

       Adapun identitas Pondok Pesantren darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

berstatus swasta yang beralamat di  jalan Ir. H. Juanda Gg. VI/38, Desa 

Tonatan, Kecamatan Ponorogo, dengan kode pos 63411. Nomor telepon dan 

Fax yang dapat dihubungi 0352 461093/ 486964.
62
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3. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo 

       Pondok pesantren Darul Huda secara geografis teretak di kota Ponorogo, 

tepatnya dijalan Ir. H. Juanda Gang IV Nomor 38 Dusun Mayak, Desa 

Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 

       Pondok pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok pesantren 

yang lokasinya sangat strategis karena terletak di jantung kota Ponorogo. 

Dengan batas wilayah sebelah utara dibatasi oleh Jl. Menur Ronowijaya, 

sebelah selatan dibatasi oleh Kantor Departemen Agama, sebelah timur 

dibatasi oleh Jl. Suprapto, dan  sebelah barat  dibatasi oleh Jl. Ir. H. Juanda 

Gang VI.
 63

 

 

4. Visi, Misi dan Tujuan 

       Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, Pondok Pesantren darul 

Huda memiliki visi dan misi dalam perkembangannya. Adapun visi, misi dan 

tujuan Pondok Pesantren Darul Huda adalah “Berilmu, Beramal, dan 

Bertakwa dengan Dilandasi Akhlakul Karimah” 

       Misi Pondok Pesantren darul Huda adalah menumbuhkan budaya ilmu, 

amal dan takwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri dalam pengabdiannya 

kepada masyarakat. 
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       Adapun tujuan yang ingin dicapai  oleh Pondok Pesantren darul Huda 

adalah mendidik santri yang berilmu, beramal, bertakwa dan berakhlakul 

karimah. Pondok Pesantren darul Huda menganut sistem salafiyah haditsah, 

sebagaiman motto Pondok Pesantren darul Huda:  

ا اَل ِاِ اَ  ْاََ ُ ا ِ اَِْ ْ ِ ا ْاَْ َ  ِا       ْاُ َ  اَ  َُ اَ َ  ا ْاَ ِ  ِْ
Artinya: “Melestarikan barang yang kuno yang baik dan mengambil  

     barang baru yang lebih baik.” 64
 

 

5. Kurikulum dan Sistem Pengajaran. 

       Kurikulum di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak meliputi:
 65

 

a. Kurikulum menggunakan sistem klasikal dengan metode pengajaran 

salafi. 

b. Pembelajaran mengacu pada pengakajian kitab-kitab kuning yang 

mu‟tabaroh. 

       Sedangkan sistem pengajaran di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

meliputi: 

a. Menggabungkan antara sistem salafiyah dan haditsah (modern). 

b. Sistem pendidikan memakai sistem asrama (full day study). 

c. Pendidikan melalui keteladanan dan pembiasaan akhlak. 

d. Menggunakan sistem sorogan dan wekton. 
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e. Santri secara rutin mengikuti pendidikan bathiniyah melalui mujahadah 

ke makam auliya, khotmu al-Qur‟an dan lain-lain. 

f. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler meliputi kursus seni kaligrafi 

(unggulan), pramuka, bahasa Arab, bahasa Inggris, hadroh, seni baca Al-

Qur‟an, olahraga dan lain-lain. 

g. Pengadaan kamar khusus bahasa untuk pengembangan bahasa Arab dan 

Inggris.
 
 

6. Struktur Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

       Struktur Organisasi Pondok Pesantren “Darul Huda” Putri Mayak 

Tonatan Ponorogo terdiri dari jabatan tertinggi yaitu pengasuh pondok 

dipegang oleh bapak Kh. „Abdus Sami‟ Hasyim, kemudian disusul 

dibawahnya ketua bagian yang dipegang oleh Drs. Mudhofir Ihsan, H. Abdul 

Wahid, dan Hj. Anniatun Ni‟mah. 

        Jabatan ketua pondok putri dipegang oleh Ria Restina sebagai ketua I, 

Durrotun Nasyi‟ah sebagai ketua II, dan Durrotun Nafisah „Ulya Darojat 

sebagai ketua III.  Kemudian posisi sekretaris pondok dipegang oleh Binti 

Roichatul Jannah sebagai sekretaris I, dan Ni‟matul Laila Maulidah sebagai 

sekretaris II. Posisi bendahara pondok dipegang oleh Mar‟atul Hanifah 

sebagai bendahara I dan Umi Ghoniyatul Abdillah sebagai bendahara II.  

       Adapun dibawahnya terdapat ketua-ketua bidang, yaitu Nailatun 

Nasrulloh sebagai ketua bidang peribadatan, Atina Firdausy sebagai ketua 
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bidang pendidikan, Saliimatul Habiibah sebagai ketua bidang keamanan, Puji 

Khotimah sebagai ketua bidang kebersihan, Imroatul Masruroh sebagai ketua 

bidang kesehatan, Roidatul Afifah sebagai ketua bidang perlengkapan, 

Marfu‟atul Munawwaroh sebagai ketua bidang binkat, dan Mustafidatul Laila 

sebagai ketua bidang dapur.
66

 

B. Deskripsi Data Tentang Keteladanan Guru dan Penegakan Peraturan 

Terhadap Kedisiplinan Santri 

1. Keteladanan Guru di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo 

       Adanya deskripsi data dalam  pembahasan ini tidak lain adalah untuk 

memberikan gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang 

disebarkan kepada para santri sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah 

ditetapkan. Setelah diteliti maka penulis memperoleh data tentang keteladanan 

guru di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo yang ditinjau dari beberapa 

aspek di bawah ini.  
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Tabel 4. 1 

Kisi-Kisi Instrumen Tentang Keteladanan Guru 

 

 

 

Variabel Indikator 
No. Angket 

Keteladanan 

Guru 

(Variabel 

Independen) 

1) Berkomunikasi secara intensif 

dengan seluruh warga sekolah, 

terutama anak didik. 

2, 3, 4, 15, 16, 19, 20 

 2) Mampu membuka diri dengan 

menjadi teman bagi siswanya 

sebagai tempat menyampaikan 

5, 6, 7, 8 

3) Menjaga kewibawaannya sebagai 

sosok yang wajib diteladani bagi 

siswa. keluh kesah tentang 

persoalan belajar yang dihadapinya. 

12, 18, 21 

4) Seseorang yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

1, 9, 22 

5) Mempunyai akhlaq dan kelakuan 

yang baik. 

17 

6) Individu yang mempunyai 

kedisiplinan, berpenampilan baik, 

bertanggungjawab, dan memiliki 

komitmen. 

14,  

7) Memiliki etika yang baik. 10, 11, 13, 23, 24, 25 

 

       Selanjutnya skor jawaban angket keteladanan guru di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.2 

Skor dan Frekuensi Responden Pada Variabel Keteladanan Guru di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo 

 

 

 

No. Nilai 

Angket 

Frekuensi (f) 

1 100 1 

2 99 1 

3 98 3 

4 97 3 

5 96 5 

6 95 2 

7 94 8 

8 93 3 
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No. Nilai 

Angket 

Frekuensi (f) 

9 92 3 

10 91 2 

11 90 3 

12 89 3 

13 88 2 

14 87 7 

15 86 1 

16 85 5 

17 84 3 

18 83 6 

19 82 7 

20 81 7 

21 80 4 

22 79 2 

23 78 9 

24 77 4 

25 76 3 

26 75 4 

27 74 5 

28 73 4 

29 72 3 

30 71 2 

31 70 3 

32 69 3 

33 68 1 

34 67 1 

35 66 3 

36 65 1 

37 63 1 

38 62 1 

39 61 1 

40 57 1 

Jumlah 131 

 

 

 

       Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel keteladanan guru tertinggi bernilai 100 dengan frekuensi 1 orang dan 

Lanjutan tabel 
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terendah bernilai 57 dengan frekuensi 1 orang. Adapun penskoran jawaban 

angket dari responden secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 9. 

2. Penegakan Peraturan di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo 

       Adanya deskripsi data dalam  pembahasan ini tidak lain adalah untuk 

memberikan gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang 

disebarkan kepada para santri sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah 

ditetapkan. Setelah diteliti maka penulis memperoleh data tentang penegakan 

peraturan di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo yang ditinjau dari 

beberapa aspek di bawah ini.  

Tabel 4. 3 
Kisi-Kisi Instrumen Tentang Penegakan Peraturan 

 

 

 

Variabel Indikator  No Angket 

Penegakan 

Peraturan (X2) 

1) Terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 16, 21 

2) Siswa dapat memahami dan 

menyesuaikan diri dengan 

tuntutan lingkungan.  

17, 22 

3) Teraturnya keseimbangan 

keinginan individu satu dengan 

individu lainnya 

11, 12, 13, 20, 24 

 

4) Siswa melakukan hal-hal yang 

baik dan benar 

20, 23 

 

5) Peserta didik belajar dan 

bermanfaat bagi lingkungannya 

18, 19 

 

6) Adanya ketenangan pada jiwa 

siswa dan lingkungannya.  

14, 15 

 

 

 

 

 

       Selanjutnya skor jawaban angket penegakan peraturan di Pondok 

Pesantren Darul Huda Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4. 4 

Skor dan Frekuensi Responden Pada Variabel Penegakan Peraturan di Pondok 

Pesantren Darul Huda Ponorogo 

 

 

No. Nilai Angket Frekuensi (f) 

1 92 5 

2 91 6 

3 90 3 

4 89 2 

5 88 2 

6 87 1 

7 86 4 

8 85 4 

9 84 2 

10 83 6 

11 82 5 

12 81 1 

13 80 1 

14 79 6 

15 78 5 

16 77 7 

17 76 5 

18 75 7 

19 74 7 

20 73 5 

21 72 3 

22 71 2 

23 70 2 

24 69 4 

25 68 1 

26 67 3 

27 66 3 

28 65 2 

29 64 4 

30 63 4 

31 62 1 

32 61 4 

33 60 3 

34 59 2 

35 58 3 

36 57 2 

37 56 4 

Jumlah 131 
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       Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel penegakan peraturan tertinggi bernilai 92 dengan frekuensi 5 orang 

dan terendah bernilai 56 dengan frekuensi 4 orang. Adapun penskoran 

jawaban angket dari responden secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 

15.  

3. Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo 

       Adanya deskripsi data dalam  pembahasan ini tidak lain adalah untuk 

memberikan gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang 

disebarkan kepada para santri sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah 

ditetapkan. Setelah diteliti maka penulis memperoleh data tentang 

kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo yang ditinjau 

dari beberapa aspek di bawah ini.  

Tabel 4. 5 

Kisi-Kisi Instrumen Tentang Kedisiplinan Santri 

 

 

 

Variabel Indikator 
No Angket 

Kedisiplinan 

Santri (Y) 

1) Taat dan patuh kepada peraturan. 2, 7, 8, 10 

2) Perhatian dan kontrol yang kuat 

terhadap penggunaan waktu. 

5, 9, 11, 16 

3) Kepatuhan kepada perintah 

pemimpin. 

1, 3, 4, 17, 18 

4) Tanggung jawab atas tugas yang 

diamanahkan 

6, 12, 15, 13 

5) Kesunguhan terhadap bidang yang 

ditekuni. 

14, 19 
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       Selanjutnya skor jawaban angket kedisiplinan santri di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 6 
Skor dan Frekuensi Responden Pada Variabel Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo 

 

 

No. Nilai Angket Frekuensi (f) 

1 74 3 

2 73 2 

3 72 6 

4 71 4 

5 70 3 

6 69 4 

7 68 2 

8 67 4 

9 66 1 

10 65 6 

11 63 4 

12 62 5 

13 61 1 

14 60 8 

15 59 6 

16 58 6 

17 57 1 

18 56 8 

19 55 4 

20 54 6 

21 53 4 

22 52 2 

23 51 2 

24 50 3 

25 49 5 

26 48 4 

27 47 2 

28 46 4 

29 45 4 

30 44 2 

31 43 2 

32 42 1 

33 40 3 

34 39 3 

35 38 2 

Jumlah 131 
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       Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel kedisiplinan santri tertinggi bernilai 74 dengan frekuensi 3 orang dan 

terendah bernilai 38 dengan frekuensi 2 orang. Adapun penskoran jawaban 

angket dari responden secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 15.  

 

C. Analisis Data Tentang Pengaruh Keteladanan Guru dan Penegakan 

Peraturan Terhadap Kedisiplinan Santri Putri Kelas VIII MTs Di Ponpes 

Darul Huda Mayak Ponorogo 

       Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan 

sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, maka peneliti melakukan analisis data 

agar data dapat mudah dimengerti. Di bawah ini analisis data akan dijelaskan.  

1. Keteladanan Guru di Pondok Pesantren Darul Huda  

       Untuk memperoleh data ini, penulis menggunakan metode angket yang 

disebarkan kepada 131 santri putri, untuk mengetahui keteladanan guru di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Kemudian data yang telah 

terkumpul dicari Mx dan SDx untuk menentukan ketegori keteladanan guru 

baik, cukup, dan kurang. Berikut perhitungan deviasi standarnya.  

  



74 

  

 

 

Tabel 4. 7 

Perhitungan Standar Deviasi Variabel Keteladanan Guru 

x1 f fx1 x1
2
 fx1

2
 

100 1 100 10000 10000 

99 1 99 9801 9801 

98 3 294 9604 28812 

97 3 291 9409 28227 

96 5 480 9216 46080 

95 2 190 9025 18050 

94 8 752 8836 70688 

93 3 279 8649 25947 

92 3 276 8464 25392 

91 2 182 8281 16562 

90 3 270 8100 24300 

89 3 267 7921 23763 

88 2 176 7744 15488 

87 7 609 7569 52983 

86 1 86 7396 7396 

85 5 425 7225 36125 

84 3 252 7056 21168 

83 6 498 6889 41334 

82 7 574 6724 47068 

81 7 567 6561 45927 

80 4 320 6400 25600 

79 2 158 6241 12482 

78 9 702 6084 54756 

77 4 308 5929 23716 

76 3 228 5776 17328 

75 4 300 5625 22500 

74 5 370 5476 27380 

73 4 292 5329 21316 

72 3 216 5184 15552 

71 2 142 5041 10082 

70 3 210 4900 14700 

69 3 207 4761 14283 

68 1 68 4624 4624 

67 1 67 4489 4489 

66 3 198 4356 13068 

65 1 65 4225 4225 

63 1 63 3969 3969 

62 1 62 3844 3844 

61 1 61 3721 3721 

57 1 57 3249 3249 

Total ∑f = 131 ∑fx2 =10761 ∑x22 = 263693 ∑fx22 =895995 
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a. Perhitungan Standar Deviasi Variabel Keteladanan Guru 

       Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

1) Mencari rata-rata (mean) dari variabel X1 

� =
∑�� =

10761

131
= 82,14503 

2) Mencari standar deviasi dari variabel X1 

=  ∑� 2� −  ∑��  2

 

=  895995

131
−  10761

131
 2

 

=  6839,65648 − 6747,80729 

=  91,84919 

= 9,58379 

       Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx = 82,14503 dan SDx = 

9,58379. Kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai patokan untuk 

menentukan kategori keteladanan guru di Pondok Pesantren Darul Huda 

Ponorogo, termasuk dalam kategori baik, cukup, atau kurang. Adapun 

pengelompokan tersebut didasarkan pada patokan berikut ini: 

 Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah kategori keteladanan guru baik. 

 Skor kurang dari adalah kategori keteladanan guru kurang. 
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 Skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + 1.SDx adalah kategori 

keteladanan guru cukup.  

Adapun perhitungannya adalah: � + 1.  = 82,14503 + 1.9,58379 

= 82,14503 + 9,58379 

= 91,72882 

= 92 (dibulatkan) � − 1.  = 82,14503 − 1.9,58379 

= 82,14503 − 9,58379 

= 72,56124 

= 73 (dibulatkan) 

       Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 92 dikategorikan 

keteladanan guru baik, sedangkan skor kurang dari 73 dikategorikan 

keteladanan guru kurang, dan skor antara 73-92 dikategorikan keteladanan 

guru cukup.  

       Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi keteladanan guru di 

Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4. 8 

Kategorisasi Keteladanan Guru 

 

 

No. Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >92 26 19,84% Baik 

2 73-92 84 64,12% Cukup 

3 <73 21 38,93% Kurang 

Jumlah 131 100%   

 

 

 

       Berikut adalah grafik tentang keteladanan guru di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo: 

 
 

Grafik 4.1 

Grafik Prosentase Keteladanan Guru 

 

 

 

       Dari pengkategorian tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan keteladanan guru di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo 

termasuk dalam kategori baik sebanyak 26 responden (19,84%), dalam 

kategori cukup sebanyak 84 responden (64,12%), dan dalam kategori kurang 

sebanyak 21 responden (38,93%). Dengan demikian, secara umum dapat 

Prosentase Keteladanan Guru

Baik

Cukup

Kurang
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dikatakan bahwa keteladanan guru di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo 

termasuk Cukup.  

2. Penegakan Peraturan di Pondok Pesantren Darul Huda  

       Untuk memperoleh data ini, penulis menggunakan metode angket yang 

disebarkan kepada 131 santri putri, untuk mengetahui penegakan peraturan di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Kemudian data yang telah 

terkumpul dicari Mx dan SDx untuk menentukan ketegori penegakan 

peraturan baik, cukup, dan kurang. Berikut perhitungan deviasi standarnya.  

 

Tabel 4. 9 

Perhitungan Standar Deviasi Variabel Penegakan Peraturan 

 

 

x2 f fx2 x2
2
 fx2

2
 

92 5 460 8464 42320 

91 6 546 8281 49686 

90 3 270 8100 24300 

89 2 178 7921 15842 

88 2 176 7744 15488 

87 1 87 7569 7569 

86 4 344 7396 29584 

85 4 340 7225 28900 

84 2 168 7056 14112 

83 6 498 6889 41334 

82 5 410 6724 33620 

81 1 81 6561 6561 

80 1 80 6400 6400 

79 6 474 6241 37446 

78 5 390 6084 30420 

77 7 539 5929 41503 

76 5 380 5776 28880 

75 7 525 5625 39375 

74 7 518 5476 38332 

73 5 365 5329 26645 

72 3 216 5184 15552 

71 2 142 5041 10082 
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x2 f fx2 x2
2
 fx2

2
 

70 2 140 4900 9800 

69 4 276 4761 19044 

68 1 68 4624 4624 

67 3 201 4489 13467 

66 3 198 4356 13068 

65 2 130 4225 8450 

64 4 256 4096 16384 

63 4 252 3969 15876 

62 1 62 3844 3844 

61 4 244 3721 14884 

60 3 180 3600 10800 

59 2 118 3481 6962 

58 3 174 3364 10092 

57 2 114 3249 6498 

56 4 224 3136 12544 

Total 
∑f = 
131 

∑fx2 = 

9824 

∑x2
2 
= 

206830 
∑fx2

2 
= 750288 

 

       Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari rata-rata (mean) dari variabel X2 

� =
∑�� =

9824

131
= 74,99236 

b. Mencari standar deviasi dari variabel X2 

=  ∑� 2� −  ∑��  2

 

=  750288

131
−  9824

131
 2

 

=  5727,38931 − (74,99236)2 

Lanjutan tabel 
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=  5727,38931 − 5627,38931 

=  103,53526 

= 10,17522 

       Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx = 74,99236 dan SDx 

= 10,175227. Kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai patokan untuk 

menentukan kategori penegakan peraturan oleh santri di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo, termasuk dalam kategori baik, cukup, atau kurang. 

Adapun pengelompokan tersebut didasarkan pada patokan berikut ini: 

 Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah kategori keteladanan guru baik. 

 Skor kurang dari adalah kategori keteladanan guru kurang. 

 Skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + 1.SDx adalah kategori 

keteladanan guru cukup.  

Adapun perhitungannya adalah: � + 1.  = 74,99236 + 1.10,17522 

= 74,99236 + 10,17522 

= 85,16758 

= 85 (dibulatkan) � + 1.  = 74,99236 − 1.10,17522 

= 74,99236 − 10,17522 

= 64,81714 

= 65 (dibulatkan) 
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       Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 85  dikategorikan 

keteladanan guru baik, sedangkan skor kurang dari 65 dikategorikan 

keteladanan guru kurang, dan skor antara 65-85 dikategorikan keteladanan 

guru cukup.  

       Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi keteladanan guru di 

Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.10 

Kategorisasi Penegakan Peraturan 

 

 

No. Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >85 23 17,55% Baik  

2 65-85 81 61,83% Cukup  

3 <65 27 20,61% Kurang  

Jumlah 131 100%   

 

 

Berikut adalah grafik tentang penegakan peraturan di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo: 

 

Grafik 4. 2 

Prosentase Penegakan Peraturan 

Prosentase Penegakan 

Peraturan

Baik

Cukup

Kurang
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       Dari pengkategorian tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan penegakan peraturan di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo 

termasuk dalam kategori baik sebanyak 23 responden (17,55%), dalam 

kategori cukup sebanyak 61 responden (61,83%), dan dalam kategori kurang 

sebanyak 27 responden (20,61%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa penegakan peraturan di Pondok Pesantren Darul Huda 

Ponorogo termasuk Cukup. 

3. Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo  

       Untuk memperoleh data ini, penulis menggunakan metode angket yang 

disebarkan kepada 131 santri putri, untuk mengetahui kedisiplinan santri di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Kemudian data yang telah 

terkumpul dicari Mx dan SDx untuk menentukan ketegori kedisiplinan santr 

baik, cukup, dan kurang. Berikut perhitungan deviasi standarnya. 
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Tabel 4.11 

Perhitungan Standar Deviasi Variabel Kedisiplinan Santri 

 

 

y f fy y2 fy
2 

74 3 222 5476 16428 

73 2 146 5329 10658 

72 6 432 5184 31104 

71 4 284 5041 20164 

70 3 210 4900 14700 

69 4 276 4761 19044 

68 2 136 4624 9248 

67 4 268 4489 17956 

66 1 66 4356 4356 

65 6 390 4225 25350 

63 4 252 3969 15876 

62 5 310 3844 19220 

61 1 61 3721 3721 

60 8 480 3600 28800 

59 6 354 3481 20886 

58 6 348 3364 20184 

57 1 57 3249 3249 

56 8 448 3136 25088 

55 4 220 3025 12100 

54 6 324 2916 17496 

53 4 212 2809 11236 

52 2 104 2704 5408 

51 2 102 2601 5202 

50 3 150 2500 7500 

49 5 245 2401 12005 

48 4 192 2304 9216 

47 2 94 2209 4418 

46 5 230 2116 10580 

45 4 180 2025 8100 

44 2 88 1936 3872 

43 2 86 1849 3698 

42 1 42 1764 1764 

40 3 120 1600 4800 

39 3 117 1521 4563 

38 2 76 1444 2888 

37 3 111 1369 4107 

 Total ∑f = 131 

∑f.y 
=7433 

∑y =  
115842 

∑f.y2 =
 

434985 
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       Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari rata-rata (mean) dari variabel X1 

� =
∑�� =

7433

131
= 56,74045 

b. Mencari standar deviasi dari variabel X1 

=  ∑� 2� −  ∑��  2

 

=  434985

131
−  7433

131
 2

 

=  3320,49618 − 3219,47957 

=  101,01660 

= 10,05070 

       Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx = 56,74045 dan 

SDx =10,05070. Kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai patokan 

untuk menentukan kategori kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darul 

Huda Ponorogo, termasuk dalam kategori baik, cukup, atau kurang. 

Adapun pengelompokan tersebut didasarkan pada patokan berikut ini: 

 Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah kategori kedisiplinan santri baik. 

 Skor kurang dari adalah kategori kedisiplinan santri kurang. 

 Skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + 1.SDx adalah kategori 

kedisiplinan santri cukup.  
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Adapun perhitungannya adalah: � + 1.  = 56,74045 + 1.10,05070 

= 56,74045 + 10,05070 

= 66,79115 

= 67(dibulatkan) � − 1.  = 56,74045 − 1.10,05070 

= 46,68975 

= 47(dibulatkan) 

       Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 67 dikategorikan 

kedisiplinan santri baik, sedangkan skor kurang dari 47 dikategorikan 

kedisiplinan santri kurang, dan skor antara 47-67 dikategorikan kedisiplinan 

santri cukup.  

       Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi kedisiplinan santri di 

Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 12 
Kategorisasi Penegakan Peraturan 

 

 

No. Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >67 24 18,32% Baik  

2 47-67 82 62,59% Cukup  

3 <47 25 19,08% Kurang  

Jumlah 131 100%   
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Berikut adalah grafik tentang keteladanan guru di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo: 

 

 

Grafik 4. 3 

Prosentase Kedisiplinan Siswa 

 

 

 

       Dari pengkategorian tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo 

termasuk dalam kategori baik sebanyak 24 responden (18,32%), dalam 

kategori cukup sebanyak 82 responden (62,59%), dan dalam kategori kurang 

sebanyak 25 responden (19,08%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darul Huda 

Ponorogo termasuk Cukup.  

  

Prosentase  Kedisiplinan 

Santri

Baik

Cukup

Kurang
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D. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas  

       Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi yang dilakukan 

sebagai salah satu prasyarat dalam analisis regresi. Uji normalitas 

digunakan untuk memastikan bahwa nilai rerata komponen pengganggu 

(error) adalah nol.
67

 

       Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolomogorov-

smirnov dengan taraf signifikasi 5%. Dalam penelitian ini uji normalitas 

yang dilakukan yaitu uji normalitas skor keteladanan guru, penegakan 

peratura, dan skor kedisiplinan santri.  

       Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan software 

perhitungan Minitab 17. Pada out put Minitab apabila P-Value > 0,150, 

maka H0 diterima atau sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Sebaliknya, apabila P-Value < 0,150, maka H0 ditolak atau sampel 

tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji 

normalitasnya adalah sebagai berikut: 

  

                                                           

 
67

 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Lingkar Media, 

2014), 289.  
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Tabel 4.13 
Hasil Uji Normalitas 

 

 

Uji Normalitas P-Value Keputusan Kesimpulan 

Keteladanan Guru 0,756 > 0,150 H0 diterima Normal  

Penegakan Peraturan 0,746 > 0,150 H0 diterima Normal 

Kedisiplinan Santri 0,695 > 0,150 H0 diterima Normal 

 

       Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui masing-masing sampel P-

Value > 0,150, sehingga H0 diterima. Ini berarti masing-masing sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas 

dengan SPSS dapat dilihat di lampiran 10. 

b) Uji Linieritas 

       Uji linieritas merupakan uji inferensial untuk mengetahui apakah 

antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) mempunyai 

hubungan linier, uji ini merupakan salah satu prasyarat dalam penerapan 

motode regresi linier.  

       Dipenuhinya prasyarat ini pada dasarnya dapat dilihat dari diagram 

pencarnya. Apabila diagram pencarnya terkumpul di sepanjang garis lurus, 

maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut 

linier. Namun pengujian model linieritas tidak cukup hanya dengan melihat 

gambar saja, tetapi harus dilakukan uji statistik secara formal dengan 

menggunakan analisis variansi, yang didasarkan atas nilai X yang sama.  
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       Pengujian linieritas dalam penelitian ini menggunakan software 

perhitungan Minitab 17. Pada out put Minitab apabila nilai P-Value adalah 

0,000, maka H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan linier 

antar variabel berarti. Sebaliknya, apabila P-Value ≠ 0,000, maka H0 

ditolak atau sampel tidak terdapat hubungan linier yang berarti antar 

variabel. Hasil perhitungan uji linieritasnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Linieritas 

 

 

Uji Linieritas P-Value Keputusan Kesimpulan 

Keteladanan Guru dengan 

Kedisiplinan Santri 
0,000 H0 diterima Linier 

Penegakan Peraturan dengan 

Kedisiplinan Santri 
0,000 H0 diterima Linier 

 

 

       Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui masing-masing sampel 

memiliki P-Value = 0,000, sehingga H0 diterima. Ini berarti hubungan 

antara X1 dengan Y dan antara X2 dan Y termasuk hubungan yang linier. 

Perhitungan uji linieritas dengan Minitab 17 dapat dilihat di lampiran 11.   

c) Uji Multikolinieritas 

       Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam model 

regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolineritas. 
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       Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan 

software perhitungan Minitab 17. Pada out put Minitab apabila nilai VIF 

kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas, sebaliknya 

apabila VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinietas. Hasil perhitungan 

uji linieritasnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

Uji Multikolinieritas VIF Keputusan Kesimpulan 

Keteladanan Guru (x1) 1,12 1,12 < 10 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Penegakan Peraturan 

(x2) 
1,12 1,12 < 10 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

 

 

 

       Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui masing-masing sampel VIP < 

10, ini berarti tidak terjadi multikolinieritas. Perhitungan uji 

multikolinieritas dengan Minitab 17 dapat dilihat di lampiran12.  

d) Uji Heterokedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Heterokedastisitas dalam model regresi menyebabkan variansi 

yang tidak minimum dan menyebabkan perhitungan standar error yang 

tidak bisa dipercaya lagi kebenarannya. Cara mendeteksinya adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID 
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dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-standardized.  

       Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan 

software perhitungan Minitab 17. Berikut hasil pengujiannya. 

 

 

 

 

 

       Pada out put Minitab di atas dapat diketahui apabila plot residunya 

menyebar di atas dan di bawah residu = 0, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dengan 

Minitab 17 dapat dilihat di lampiran 13.  
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2. Pengujian Hipotesis 

a. Pengaruh Keteladanan Guru Terhadap Kedisiplinan Santri Putri 

Kelas VIII MTs di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo 

       Untuk teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 1 dan 2 adalah dengan menggunakan regresi linier 

sederhana.  

       Untuk menganalisis data tentang pengaruh keteladanan guru terhadap 

kedisiplinan siswa, peneliti menggunakan teknik perhitungan Analisis 

Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan beberapa langkah sebagai 

berikut: 

1) Membuat tabel perhitungan 

       Tabel perhitungan regresi pendidikan dalam keluarga  dan motivasi 

berperilaku siswa dapat dilihat pada lampiran 14. Hasil dari tabel 

tersebut yaitu: 

∑ x1 = 10761 

∑ y = 7433  

∑ x1y = 613147 

∑ x1
2
 = 895995 

∑ y2 
= 434985 

2) Menghitung   
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  =  X1

��=1�  

=
10761

131
 

 = 82,14503 

3) Menghitung   

   =
∑ y��=1�  

=
7433

131
 

 = 56,74045 

4) Menghitung b1 

1 =
 ∑ X1Y��=1  − �       X1

2��=1
 − �   2  

=
613147 − 131. 82,14503  .(56,74045 )

8959953− 131.(82,14503 )2
  

=
613147  – 610583 ,92173

895995− 883962 ,57993
   

=
2563 ,07827

12032 ,42007
  

= 0,21301 

5) Menghitung b0 

bo =   – b1   
= 56,74045 − 0,21301.82,14503 

= 56,74045 − 17,49771 

= 39,24274 
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6) Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 

= 0 + 1  

= 39,24274 + 0,21301x 

 Interpretasi persamaan regresi: 

       Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa, semakin tinggi 

keteladanan guru (x1) maka semakin tinggi kedisiplinan santri (y). 

Artinya apabila variabel keteladanan guru (x1) naik satu point, maka 

variabel kedisiplinan santri (y) naik sebesar 0,21301 point ketika 

variabel x2 dikontrol.  

 Uji signifikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR =  b0  y + b1  x1y

�
�=1

�
�=1

 −  ∑ y��=1  2

n
 

b0 ∑ y =��=1 39,24274 × 7433 = 291691,28642  

b1  x1y =

�
�=1

0,21301 ×  613147 = 130606,44247 

 ∑ y��=1  2

n
=

55249489

131
= 421751,82442  

=  291691,28642 + 130606,44247 − 421751,82442   

= 422297,72889 −  421751,82442 

= 545,90447 

2) Menghitung nilai SSE 
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SSE =  y2

�
�=1

−  b0  y + b1  x1y

�
�=1

�
�=1

  

b0  y

�
�=1

= 39,24274 × 7433 = 291691,28642 

b1  x1y

�
�=1

= 0,21301 ×  613147 = 130606,44247 

= 434985 − (291691,28642 + 130606,44247) 

= 434985 − 422297,72889 

= 12687,27111 

3) Menghitung nilai SST 

SST =  y2

�
�=1

−  ∑ y��=1  2

n
 

= 434985 −  7433 2

131
 

= 434985 − 55249,489

131
 

= 434985 − 421751,82442 

= 13233,17558 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR= 
SSR��  

= 
545,90447

1
 

= 545,90447 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE =
SSE��  

=  
12687,27111

n − 2
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=  
12687 ,27111

129
= 98,35093  

 Membuat tabel Anova 

Tabel 4.16 

Tabel Anova Regresi Linier Sederhana Variabel Keteladanan Guru Terhadap 

Kedisiplinan Santri 

 

 

 

Sumber 

variansi 

Df Sum of Squre 

(SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SSR = 545,90447 MSR= 545,90447 

Error 122 SSE = 12687,27111 MSE= 98,35093 

Total 124 SST= 13233,17558  

 

 

 

 Hipotesis: 

Ho: Variabel keteladanan guru (x1) tidak berpengaruh terhadap 

kedisiplinan santri (y) 

Ha: Variabel keteladanan guru (x1) berpengaruh terhadap kedisiplinan 

santri (y) 

 Statistik Uji 

Fhitung = 
MSR

MSE
 

= 
545,90447

98,35093
 

= 5,55057 

Ftabel = Fa (2;n-2) 

= F0,01(2;125-2) 

= F0,01(2;123) 
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= 4,78 

 Kesimpulan 

       Dari hasil perhitungan diatas, jadi Fhitung  (5,55057) > Ftabel (4,78) maka 

Ho ditolak artinya keteladanan guru (x1)  berpengaruh secara signifikan 

terhadap kedisiplinan santri (y). Dikatakan signifikan, karena P-Value pada 

Analysis of Variance pada keluaran minitab menunjukkan 0,000 dimana < 

0,05. Adapun keluaran Analysis of Variance pada minitab dapat dilihat di 

lampiran 17. 

6) Besarnya pengaruh variabel keteladanan guru terhadap sikap 

kedisiplinan santri 

R2 =
SSR

SST
x 100%  

=
545,90447

13233 ,17558
x 100%  

= 0,04125 x 100% 

= 4,125 % = 4,12% 

 

 Interpretasi  

       Variabel keteladanan guru berpengaruh secara signifikan  sebesar 

4,12%  terhadap kedisiplinan santri dan sisanya 95,88% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak masuk dalam model yang tidak sedang diteliti. Hal 

ini berarti bahwa H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan 
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antara keteladanan guru terhadap kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs 

di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo ditolak.  

       Hasil tersebut mendukung teori bahwa faktor keteladanan dari seorang 

pemimpin, guru, atau orang tua sangat berpengaruh dalam pembinaan 

disiplin bagi anggota, murid, atau pun anaknya.
68

  

       Begitu juga apa yang terjadi di lapangan, dari hasil di atas maka dapat 

dikemukakan bahwa keteladanan guru/ustadzah yang bermukim di pondok 

pesantren Darul Huda menyumbangkan pengaruh sebesar 4,12% terhadap 

kedisiplinan santri. Dengan kata lain, keteladanan guru menjadi salah satu 

faktor penyebab tinggi atau rendahnya tingkat kedisiplinan santri. Karena 

pada dasarnya sesuai dengan teori yang telah ada, dikemukakan bahwa 

dalam  menanamkan disiplin peserta didik, guru bertanggung jawab 

mengarahkan, dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar, dan penuh 

pengertian.
69

 Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa teori tersebut 

dapat dibuktikan secara statistik. 

  

                                                           

       
68

 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: 

Yuma Pressindo, 2010), 48.  

       
69

E. Mulyasa,  Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), 126. 
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b. Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kedisiplinan Santri Putri 

Kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo 

1) Membuat Tabel Perhitungan 

       Tabel perhitungan regresi pendidikan dalam keluarga  dan motivasi 

berperilaku siswa dapat dilihat pada lampiran 14. Hasil dari tabel 

tersebut yaitu:  

∑ x2 = 9824 

∑ y = 7433 

∑ x2y = 565685 

∑ x2
2
 = 750288 

∑ y2 
= 434985 

2) Menghitung   
  =  X2

��=1�  

=
9824

131
 

 = 74,99236 

3) Menghitung   

  =
∑ y��=1�  

=
7433

131
 

 = 56,74045 

4) Menghitung b2 
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2 =
 ∑ X2Y��=1  − �       X2

2��=1
 − �   2  

=
565685 − 131 74,99236 (56,74045)

750288 − (131)(74,99236)2
 

=
565685 − 557418,13313

750288 − 736724,88164
 

 =
8266 ,86687

13563 ,11836
 

= 0,60951 

5) Menghitungb0 

0 =  − b2   
= 56,74045 − (0,60951 )(74,99236)  

= 56,74045 − 45,70859 

= 11,03186 

6) Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 

=  0  +  2   
= 11,03186 + 0,60951  

 Interpretasi persamaan regresi: 

       Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa, semakin tinggi 

penegakan peraturan (x2) maka semakin tinggi kedisiplinan santri (y). 

Artinya apabila variabel penegakan peraturan (x2) naik satu point, maka 

variabel kedisiplinan santri (y) naik sebesar 0,60951 point ketika 

variabel x1 dikontrol. 
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 Uji signifikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR =  b0  y + b2  x2y

�
�=1

�
�=1

 −  ∑ y��=1  2

n
 

b0 ∑ y = 11,03186 × 7433 = 81999,81538��=1   

b2  x2y

�
�=1

= 0,60951 × 565685 = 344790,66435 

 ∑ y��=1  2

n
=

55249489

131
= 421751,82442   

 SSR   =  81999,81538 + 344790,66435  − 421751,82442 

= 426790,47973 −  421751,82442 

= 5038,65531 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE =  y2

�
�=1

−  b0  y + b2  x2y

�
�=1

�
�=1

  

b0 ∑ y = 11,03186 × 7433 = 81999,81538��=1   

b2  x2y

�
�=1

= 0,60951 × 565685 = 344790,66435 

SSE =  434985 −  81999,81538 + 344790,66435   

=  434985 − 426790,47973 

= 8194,52027 
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3) Menghitung nilai SST 

SST =  y2

�
�=1

−  ∑ y��=1  2

n
 

= 434985 −  7433 2

131
 

= 434985 − 55249489

131
 

=  434985 − 421751,82442 

=  13233,17558 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR =  
SSR��  

=
5038,65531

1
 

= 5038,65531 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE =  
SSE��  

=
8194,52027 

n − 2
 

=
8194,52027

129
 

= 63,52341 
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 Membuat tabel Anova 

Tabel 4.17 

Tabel Anova Regresi Linier Sederhana Variabel Penegakan Peraturan Terhadap 

Kedisiplinan Santri 

 

 

 

Sumber variansi Df Sum of Squre 

(SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SSR = 5038,65531 MSR = 5038,65531 

Error 129 SSE =  8194,52027 MSE = 63,52341 

Total 130 SST = 13233,17558  

 

 Hipotesis: 

Ho: Variabel penegakan peraturan (x2) tidak berpengaruh terhadap 

kedisiplinan santri (y) 

Ha: Variabel penegakan peraturan (x2) berpengaruh terhadap 

kedisiplinan santri (y) 

 Statistik Uji 

Fhitung  =  
MSR

MSE
 

=
5038,65531

63,52341
 

= 79,31966 

Ftabel  =  F (2;n−2) 

=  F0,01(2;131−2) 

=  F0,01(2;129) 
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=  4,7 

 Kesimpulan 

       Dari hasil perhitungan diatas, jadi Fhitung  (79,31966) > Ftabel (4,78), 

maka Ho ditolak artinya penegakan peraturan (x2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap kedisiplinan santri (y). Dikatakan signifikan, karena P-

Value pada Analysis of Variance pada keluaran minitab menunjukkan 

0,000 dimana < 0,05. Adapun keluaran Analysis of Variance pada minitab 

dapat dilihat di lampiran 17. 

6) Besarnya pengaruh variabel penegakan peraturan terhadap kedisiplinan 

santri.  

R2 =  
SSR

SST
x 100%  

=
5038,65531

13233 ,17558
x 100%  

= 0,38075 100% 

= 38,075%  

= 38,075% 

 Interpretasi  

       Variabel penegakan peraturan berpengaruh secara signifikan sebesar  

38,075% terhadap kedisiplinan santri dan sisanya 61,925% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model yang tidak sedang diteliti. 

Hal ini berarti bahwa H0 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 

antara penegakan peraturan terhadap kedisiplinan santri putri kelas VIII 

MTs di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo ditolak.  
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       Hasil tersebut mendukung teori bahwa penegakan disiplin adalah 

mendidik agar seseorang taat pada aturan dan tidak melanggar larangan 

yang dilandasi oleh sebuah kesadaran.
70

 Selain itu, hasil di atas juga 

memperkuat penelitian sebelumnya oleh Edi Saputra, Irawan Suntoro, dan 

M. Mona Adha, pada tahun 2014. Yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

antara penegakan peraturan terhadap tingkat kedisiplinan siswa.
71

  

       Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa penegakan 

peraturan di pondok pesantren Darul Huda memang benar-benar 

menyumbangkan pengaruh terhadap kedisiplinan santri sebesar 38,075%, 

dimana semakin ditegakkannya peraturan oleh pengurus pondok maka 

santri akan semakin berlatih disiplin. Demikian pula kenyataan yang terjadi 

di lapangan yaitu di pondok pesantren Darul Huda, bahwa ketika pengurus 

pondok dengan tegas menegakkan peraturan yang ada di pondok pesantren, 

maka sebagian  besar santri akan berperilaku sesuai dengan peraturan yang 

ada atau dapat dikatakan santri telah berperilaku disiplin. Dengan demikian 

maka dapat dikatakan bahwa teori tersebut dapat dibuktikan secara 

statistik.  

                                                           

       
70
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Yuma Pressindo, 2010), 49.  
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c. Pengaruh Keteladanan Guru dan Penegakan Peraturan Terhadap 

Kedisiplinan Santri Putri Kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo 

       Untuk teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 3 adalah dengan menggunakan regresi linier berganda.  

Untuk menganalisis data tentang pengaruh keteladanan guru dan 

penegakan peraturan terhadap kedisiplinan siswa, peneliti menggunakan 

teknik perhitungan Analisis Regresi Linier Sederhana dengan 

menggunakan beberapa langkah sebagai berikut: 

1) Membuat Tabel Perhitungan 

       Tabel perhitungan regresi keteladanan guru, penegakan peraturan, 

dan kedisiplinan santri dapat dilihat pada lampiran 14. Hasil dari tabel 

tersebut yaitu:  ∑ 1   = 10761 ∑ 2   = 9824 ∑     = 7433  

∑ 1   = 613147  ∑ 1
2 = 895995  ∑ 2 = 565685  

∑ 2
2 = 750288  ∑ 2 = 434985  ∑ 1 2 = 811097  

2) Menghitung  X1
2��=1
 

 X1
2

�
�=1

=  1
2 −  ∑ 1

��=1  2��
�=1

 

= 895995 − (10761)2

131
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= 895995 − 115799121

131
  

=  895995 − 883962,75572  

= 12032,24442 

3) Menghitung  X2
2n

i=1
 

 X2
2

n

i=1

=  2
2 −  ∑ 2

n
i=1  2

n

n

i=1

 

= 750288 − (9824)2

131
 

= 750288 − 96510976

131
  

= 750288 − 736725,00763  

= 13562,99237 

4) Menghitung ∑ X1X2
n
i=1  

 X1X2

n

i=1

=  1 2 −  ∑ 1
n
i=1   ∑ 2

n
i=1  

n

n

i=1

 

= 811097 −  10761 (9824)

131
 

= 811097 − 105716064

131
  

=  811097 − 806992,85496  

= 4104,14504 

5) Menghitung ∑ X1Yn
i=1  
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 X1Y

n

i=1

=  1 −  ∑ 1
n
i=1   ∑n

i=1  
n

n

i=1

 

= 613147 −  10761 (7433)

131
 

= 613147 − 79986513

131
  

= 613147 − 610584,06870  

= 2562,9313 

6) Menghitung ∑ X2Yn
i=1  

 X2Y

n

i=1

=  2 −  ∑ 2
n
i=1   ∑n

i=1  
n

n

i=1

 

= 565685 −  9824 (7433)

131
 

= 565685 − 73021792

131
  

=  565685 − 557418,25954  

= 8266,74046 

7) Menghitung b2 

2 =
  X1

2��=1
  ∑ X2Y��=1  −  ∑ X1Y��=1   ∑ X1X2

��=1    X1
2��=1
   X2

2��=1
 −  ∑ X1X2

��=1  2
 

=
 12032,24442   8266,74046 −  2562,9313 (4104,14504) 12032,24442 (13562,99237) − (4104,14504)2

 

=
99467441,77142 − 10518641,78275

163193239.26243 − 16844006,50935
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=
88948799 ,98867

146349232 ,75307
  

= 0,60778453  

8) Menghitung b1 

1 =
  X2

2��=1
  ∑ X1Y��=1  −  ∑ X2Y��=1   ∑ X1X2

��=1    X1
2��=1
   X2

2��=1
 −  ∑ X1X2

��=1  2
 

 =
 13562,99237  2562,9313 − 8266,74046 (4104,14504) 12032,24442 (13562,99237)−(4104,14504)

2  

=
34761017,66673 − 33927901,85587

163193239,26243 − 16844006,50935
 

=
833115,81086

146349232,75308
 

= 0,00569 

9) Menghitung b0 

0 =
 − 1 ∑ 1 − b2

��=1 ∑ 2
��=1

��=1 �  

=
7433 −  0,00569 (10761) − (0.60778)(9824)

131
 

=
7433 −  61,23009 − (5970,83072)

131
 

=
7433 − 6032,06081

131
 

=
1400,93919

131
 

= 10,69419 

10) Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 
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=  0 + 1 1  + 2 2  

= 10,69419 + 0,00569 1 + 0,60778 2  

 Interpretasi persamaan regresi: 

       Dari persamaan regresi di atas maka dapat diketahui bahwa, 

semakin tinggi keteladanan guru (x1) dan penegakan peraturan (x2) 

maka semakin tinggi pula kedisiplinan santri (y). Artinya, ketika 

variabel keteladanan guru (x1) naik satu point bersama dengan variabel 

penegakan peraturan (x2), maka variabel kedisiplinan santri (y) naik 

sebesar  0,00569 point. Dan apabila variabel penegakan peraturan (x2) 

naik satu point bersama dengan variabel keteladanan guru (x1), maka 

variabel kedisiplinan santri (y) naik sebesar 0,60778 point  

 Uji signifikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR =    
  
b0  y + b1  x1y + b2  x2y

�
�=1

�
�=1

�

�=1    
  −  ∑ y��=1  2

n
 

b0  y

�
�=1

 =  10,69419 × 7433 = 79489,91427 

b1  x1y

�
�=1

= 0,00569 × 613147 = 3488,80643 

b2  x2y

�
�=1

=  0,60778 × 565685 = 343812,0293 
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 ∑ y��=1  2

n
= 55249489

131
= 421751,82442  

SSR = (79489,91427 + 3488,80643 +  343812,0293) − 421751,82442   

= 426790,75 − 421751,82442   

= 5038,92558 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE =  y2

�
�=1

−    
  
b0  y + b1  x1y + b2  x2y

�
�=1

�
�=1

�

�=1    
  
 

b0  y

�
�=1

 =  10,69419 × 7433 = 79489,91427 

b1  x1y

�
�=1

= 0,00569 × 613147 = 3488,80643 

b2  x2y

�
�=1

=  0,60778 × 565685 = 343812,0293 

= 434985 − (79489,91427 + 3488,80643 +  343812,0293) 

= 434985 − 426790,75 

= 8194,25 

3) Menghitung nilai SST 

SST =  y2

�
�=1

−  ∑ y��=1  2

n
 

= 434985 −  7433 2

131
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= 434985 − 55249489

131
 

= 434985 − 421751,82442 

= 13233,17558 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR =  
SSR��  

=
5038,92558

2
 

= 2519,46279 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE =  
SSE��  

=
8194,25

131 − 2
 

=
8194,25

129
 

= 63,52131 
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 Membuat tabel Anova 

 

Tabel 4.18 

Anova Regresi Linier Berganda Variabel Keteladanan Guru dan Penegakan Peraturan 

Terhadap Kedisiplinan Santri 

 

 

 

Sumber 

variansi 
Df 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 2 SSR = 5038,92558 
MSR = 2519,46279 

Error 128 SSE = 8194,25 
MSE = 63,52131 

Total 130 SST = 13233,17558 
 

 

 

 

 

 

 Hipotesis: 

H0: Variabel keteladanan guru (x1) dan variabel penegakan peraturan (x2) tidak 

berpengaruh terhadap kedisiplinan santri (y) 

Ha: Variabel keteladanan guru (x1) dan variabel penegakan peraturan (x2)  

berpengaruh terhadap kedisiplinan santri (y) 

 Statistik Uji 

Fhitung  =  
MSR

MSE
 

=
2519,46279

63,52131
 

= 39,66326 

Ftabel  = f (2;n−3) 
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= f0,01 2; 131−3  
= f0,01(2; 129) 

= 4,78 

 Kesimpulan  

       Dari hasil perhitungan di atas, jadi Fhitung  (39,66326) ≥ Ftabel (4,78) maka 

Ho ditolak artinya keteladanan guru (x1) dan penegakan peraturan (x2)  

berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan santri (y). 

       Dikatakan signifikan, karena P-Value pada Analysis of Variance pada 

keluaran minitab menunjukkan 0,000 dimana < 0,05. Adapun keluaran Analysis 

of Variance pada minitab dapat dilihat di lampiran 18. 

6) Besarnya pengaruh variabel keteladanan guru dan penegakan peraturan terhadap 

kedisiplinan santri.  

R2 =  
SSR

SST
x 100%  

=
5038 ,92558

13233 ,17558
x 100%  

= 0,38077 100% 

=38,077% 

 Interpretasi  

       Variabel keteladanan guru dan penegakan peraturan berpengaruh sebesar 

38,077% terhadap kedisiplinan santri dan sisanya 61,923% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak masuk dalam model yang tidak sedang diteliti. Ini berarti 

bahwa H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh antara keteladanan guru dan 
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penegakan pertauran terhadap kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo ditolak.  

       Hasil tersebut mendukung teori bahwa disiplin pada seseorang pada 

umumnya dapat dibentuk oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan motivasi, 

pendidikan dan latihan, kepemimpinan, penegakan peraturan, dan penerapan 

reward and punishment.
72

 Adapun hasil di atas dikhususkan pada faktor 

penegakan peraturan dan kepemimpinan yang disempitkan pada keteladanan 

guru yang turut mempengaruhi kedisiplinan. Selain itu, hasil di atas juga 

memperkuat penelitian sebelumnya oleh Edi Saputra, Irawan Suntoro, dan M. 

Mona Adha, pada tahun 2014. Yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara 

penegakan peraturan terhadap tingkat kedisiplinan siswa.
73

 Selain itu juga 

memperkuat teori bahwa ada beberapa aspek dalam kedisiplinan, yang dua 

diantaranya adalah taat dan patuh kepada peraturan dan kepatuhan kepada 

perintah pemimpin.
74

  

       Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa keteladanan guru 

bersama dengan penegakan peraturan yang ada di pondok pesantren Darul Huda 

benar-benar mempengaruhi kedisiplinan santri putri kelas VIII MTs sebesar 

38,077%. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa perilaku disiplin santri 

merupakan cerminan dari keteladanan yang berasal dari para guru yang ada di 

                                                           

       
72
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Yuma Pressindo, 2010),  47-49.  
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 Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 143.  
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pondok pesantren, dan juga merupakan cerminan dari cara pengurus dalam 

menegakkan peraturan yang ada di pondok pesantren Darul Huda. Tetapi tidak 

berarti bahwa setiap perilaku santri merupakan cerminan dari hal tersebut, karena 

masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perbedaan perilaku antara satu 

santri dengan lainnya, salah satu contohnya adalah faktor kesadaran dari diri 

santri itu sendiri. Dimana ketika santri memiliki kesadaran diri yang rendah 

untuk menaati dan menjalankan peraturan, meskipun pengurus telah menegakkan 

peraturan sedemikian rupa ataupun guru telah memberikan contoh perilaku-

perilku disiplin sedemikian rupa, maka akan kembali lagi pada kesadaran dirinya 

yang rendah tadi, bahwa masih tetap saja santri akan melanggar peraturan, 

demikian kenyataan yang ada di lapangan. Dengan uraian di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa teori tersebut dapat dibuktikan secara statistik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil perhitungan data keteladanan guru terhadap kedisiplinan 

santri, maka keteladanan guru secara signifikan berpengaruh terhadap 

kedisiplinan santri putri kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebesar 4,12%, artinya 

keteladanan guru berpengaruh secara signifikan sebesar 4,12% terhadap 

kedisiplinan santri dan sisanya 95,88%  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

yang tidak sedang diteliti oleh peneliti. Dikatakan signifikan, karena P-Value 

pada Analysis of Variance pada keluaran minitab menunjukkan 0,000 dimana 

< 0,05.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan data penegakan peraturan terhadap kedisiplinan 

santri maka, penegakan peraturan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kedisiplinan santri putri kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebesar 38,075% 

artinya penegakan peraturan berpengaruh sebesar 38,075% terhadap 

kedisiplinan santri dan sisanya 61,923%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

yang tidak sedang diteliti oleh peneliti. Dikatakan signifikan, karena P-Value 

pada Analysis of Variance pada keluaran minitab menunjukkan 0,000 dimana 

< 0,05.  
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3. Berdasarkan hasil perhitungan data keteladanan guru dan penegakan peraturan 

terhadap kedisiplinan santri maka, keteladanan guru dan penegakan peraturan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan santri putri kelas VIII di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Kemudian diperoleh 

koefisien determinasi sebesar 38,077%, artinya hukuman dan kesadaran diri 

berpengaruh sebesar 38,077% terhadap kedisiplinan santri dan sisanya 

61,923% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak sedang diteliti oleh 

peneliti. Dikatakan signifikan, karena P-Value pada Analysis of Variance pada 

keluaran minitab menunjukkan 0,000 dimana < 0,05.  

 

B. Saran 

1. Bagi Pengurus Pondok 

       Untuk pengurus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, 

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan agar penegakan peraturan 

lebih ditingkatkan lagi, karena penegakan peraturan merupakan salah satu 

faktor untuk membentuk kedisiplinan santri. 

2. Bagi Guru/Ustadzah 

       Untuk ustadzah di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, yang 

merupakan sorotan bagi seluruh santri, agar selalu mencontohkan perilaku-

perilaku disiplin dan senantiasa menaati peraturan pondok, serta untuk selalu 

mengawasi dan membimbing santri agar kedisiplinan santri semakin 

meningkat.  
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3. Bagi Peserta Didik/Santri Putri 

       Untuk peserta didik atau santri putri, agar senantiasa berperilaku 

sebagaimana seharusnya dan  menaaati peraturan pondok. Selain itu agar 

mendengarkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh 

guru/ustadzah, sehingga dengan demikian tingkat kedisiplinan akan semakin 

meningkat. 


