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ABSTRAK 

Astutik, Sri Puji. 2018. Implementasi Reward dan Punishment dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Mahasantri Putri di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 
Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Lia Amalia M. Si. 

Kata kunci: Kedisiplinan, Reward, Punishment dan Mahasantri. 

Kedisiplinan mahasantri yang kurang dapat menghambat berjalannya 

kegiatan dengan efektif. Sehingga diberikan reward dan punishment supaya 

mahasantri mempunyai motivasi untuk bersikap lebih disiplin. Permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah Kedisiplinan Mahasantri Putri, bentuk-

bentuk reward dan punishment serta kendala dalam meningkatkan kedisiplinan 

Mahasantri Putri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kedisiplinan 

Mahasantri Putri, bentuk-bentuk reward dan punishment serta kendala dalam 

meningkatkan kedisiplinan Mahasantri Putri. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Kedisiplinan Mahasantri 

Putri Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo tahun akademik 2017/2018. 

(2) Mengetahui bentuk-bentuk reward dan punishment di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018. (3) Mengetahui kendala dalam 

meningkatkan kedisiplinan Mahasantri Putri di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

IAIN Ponorogo Tahun 2017/2018. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian di 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Pengumpulan data dari 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian di atas ditemukan bahwa (1) kedisiplinan mahasantri putri 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo sudah lebih baik dengan adanya 

pemberian reward dan punishment dari yang sebelumnya banyak yang tidak 

mengikuti shalat jama‟ah sekarang sudah lebih banyak yang mengikuti shalat 

jama‟ah. (2) bentuk-bentuk reward di ma‟had adalah pemberian predikat, pujian, 

piala dan piagam. Sedangkan bentuk punishment nya adalah membersihkan 

ma‟had, denda, membaca menulis dan menghafal Al-Qur’a>n, serta teguran. (3) 

kendala yang dihadapi oleh Mushrifah adalah karena Mahasantri memiliki 

karakter yang berbeda-beda, Mahasantri banyak yang sering protes, ada yang 

menyepelekan peraturan serta ada yang susah diatur. Untuk kendala dari 

Mushrifah adalah karena kurangnya jumlah Mushrifah sehingga kedisiplinan 

mahasantri kurang terkondisikan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena yang terjadi dilapangan dapat dilihat dari hasil observasi 

yang pernah peneliti lakukan di Ma‟had yaitu kedisiplinan di Ma’had Al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar Iain Ponorogo masih sangat kurang. Hal itu bisa dilihat 

dari ketika mereka kembali ke Ma’had masih banyak yang telat, masuk 

Ta’lim sering terlambat, banyak yang tidak ikut shalat jama’ah justru 

malah hanya main-main  hp di kamar bahkan ada yang keluar dengan alasan 

untuk mencari makan, ada yang tidak mengikuti kegiatan dengan alasan 

mau mengerjakan tugas. 

Kedisiplinan sangat penting untuk kemajuan suatu lembaga. Suatu 

contoh adalah lembaga pendidikan yang ada di sekolah, karena sekolah 

merupakan tempat di mana siswa siswi dapat belajar secara formal, serta 

tempat atau lembaga yang dirancang/ dibuat untuk pengajaran siswa siswi di 

sekolah. Tujuan dari disiplin sekolah itu sendiri yaitu untuk menciptakan 

keamanan, kenyamanan bagi siswa siswi serta kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Disiplin sangatlah penting dalam proses pendidikan, maka dari itu 

sekolah pasti memiliki sebuah aturan yang harus diikuti serta diterapkan 

oleh setiap guru, siswa siswi dan aturan yang diberlakukan oleh sekolah 

menjadi landasan kedisiplinan.  

Kedisiplinan merupakan sesuatu yang penting dalam pembelajaran. 

Sebagai mahasiswa kedisiplinan merupakan hal yang harus dimiliki karena 



2 
 

 
 

akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mahasiswa yang kurang berprestasi 

bukan hanya di sebabkan oleh faktor kemampuan. Kedisiplinan merupakan 

harga mati yang harus dibayar oleh mahasiswa. Hal ini harus kita lakukan 

sebab pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar sangatlah besar. Ini 

bukanlah ancaman tetapi sekedar pengkondisian agar tumbuh dan 

berkembang sikap disiplin pada pola kehidupan mahasiswa. Kurangnya 

kesadaran pada mahasiswa membuat mereka menyepelekan tentang disiplin 

tersebut dan tanpa mereka sadari bahwa disiplin tersebut juga 

mempengaruhi hasil prestasi belajar mereka dan menurunnya prestasi 

mereka juga berpengaruh pada sumber daya manusia yang masih banyak 

diperlukan oleh Negara kita. 

Disiplin sangatlah penting bagi Mahasantri. Sehingga harus 

ditanamkan secara terus menerus kepada Mahasantri. Jika disiplin tersebut 

ditanamkan secara terus menerus maka disiplin tersebut akan menjadi 

sebuah kebiasaan bagi Mahasantri. Sehingga hal tersebut bukanlah hal yang 

sulit untuk dilakukan, karena sudah melekat pada diri Mahasantri tersebut. 

Kebanyakan orang yang berhasil dalam bidangnya masing-masing pada 

umumnya adalah orang-orang yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi. 

Sebaliknya kebanyakan orang yang gagal umumnya adalah orang yang tidak 

disiplin. 

Kata disiplin sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin, yaitu 

disciplina dan disciplus yang berarti perintah dan peserta didik. Jadi, 
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disiplin dapat dikatakan sebagai perintah seorang guru kepada peserta 

didiknya. Sementara itu The Liang Gie mengartikan disiplin adalah suatu 

keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi 

tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut kiranya jelas, bahwa disiplin 

adalah suatu keadaan dimana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, 

teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran baik 

secara langsung maupun tidak langsung.
1
 

Sehingga bagi Mahasantri yang melakukan pelanggaran maka harus 

diberikan hukuman, supaya mereka jera dan tidak mau mengulangi lagi 

kesalahan yang sama. Begitupun bagi Mahasantri yang yang tidak pernah 

melanggar juga harus mendapatkan imbalan yang sesuai yaitu dengan 

memberikan reward kepada mereka agar mereka berlomba-lomba dalam 

mencapai suatu kebaikan. 

Akan tetapi penegakan hukum harus dilakukan secara objektif sesuai 

tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Tentu saja, setiap jenis 

dan tingkat pelanggaran memiliki efek atau akibat yang berbeda, untuk itu 

sanksi yang diberikan juga perlu disesuaikan dengan efek tersebut. Inilah 

keadilan dalam hukum.  

Rasionalitas masyarakat yang semakin berkembang, memicu mereka 

untuk menentukan bentuk hukuman yang “lebih lembut”, beradab, 

                                                           
1
 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas 

yang Kondusif, (Jogjakarta; Ar-Ruzz, 2013), 159. 
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manusiawi serta mengutamakan keadilan. Artinya, hukuman disesuaikan 

dengan tingkat kesalahan terhukum, jauh dari tujuan membalas dendam.
2
  

Proses pendisiplinan individu menjadi kunci yang menunjukkan 

karakter masyarakat modern. Pendisiplinan bukanlah semata-mata 

mengutamakan hukuman fisik saja, melainkan ini adalah proses untuk 

mengubah diri individu agar dapat bertindak sesuai “harapan” masyarakat.
3
 

Punishment dan reward berlandaskan pada teori behavior. 

Usaha-usaha dalam meningkatkan kedisiplinan di lembaga pendidikan 

Islam atau perguruan Tinggi Islam terasa lebih berat, sebab melibatkan 

kesadaran semua pihak untuk bersikap sinergis. hasil pembangunan mental-

spiritual jauh lebih sulit daripada pembangunan fisik, sehingga harus lebih 

sabar, ulet, dan telaten, karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan 

proses yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi lainnya.
4
 

Dari hasil penjajagan awal di lapangan peneliti menemukan bahwa 

masih banyak mahasantri yang melakukan pelanggaran, hal itu dapat dilihat 

dari absen yang telah disediakan oleh divisi keamanan, pendidikan dan 

peribadatan. Oleh karena itu pengurus berinisiatif untuk memberikan 

reward dan punishment supaya mereka tidak seenaknya sendiri. Sehingga 

peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi reward dan 

punishment yang di terapkan di asrama mahasiswa atau pesantren 

                                                           
 

2
 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, 

Disiplin, Hukuman Dan  Seksualitas ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 85. 
 

3
 Ibid, 85-86. 

 
4
 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 

Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2007), 104. 
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mahasiswa yang lebih dikenal dengan Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo dalam menjadikan mahasantri orang yang lebih disiplin. Sehingga 

diambillah judul IMPLEMENTASI REWARD DAN PUNISHMENT 

DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN MAHASANTRI PUTRI 

MA’HAD AL-JA>MI’AH U<LIL ABS}AR IAIN PONOROGO TAHUN 

2017/2018. 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah tertulis di atas, penelitian ini 

difokuskan pada implementasi reward dan punishment dalam meningkatkan 

kedisiplinan mahasantri putri di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kedisiplinan Mahasantri Putri Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk reward dan punishment dalam meningkatkan 

kedisiplinan Mahasantri Putri di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo tahun 2017/2018? 

3. Apa saja kendala dalam meningkatkan kedisiplinan Mahasantri Putri di 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus pembahasan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui Kedisiplinan Mahasantri Putri Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

IAIN Ponorogo tahun akademik 2017/2018 

2. Mengetahui bentuk-bentuk reward dan punishment dalam meningkatkan 

kedisiplinan Mahasantri Putri di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo tahun 2017/2018?. 

3. Mengetahui kendala dalam meningkatkan kedisiplinan Mahasantri Putri 

di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam 

segala bidang ilmu baik ilmu pendidikan Islam maupun pendidikan umum.  

2. Secara Praktis  

a) Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber data penelitian 

selanjutnya. 

b) Bagi Pengelola Ma‟had, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi 

dalam meningkatkan kedisiplinan asrama menjadi lebih baik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam Laporan 

Penelitian  ini, penulis mengelompokkan menjadi VI bab yang masing-
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masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan, sistematika dalam 

pembahasan ini adalah: 

Bab I :Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian. Dalam bab ini akan 

membahas mengenai latar belakang masalah fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II : Berisi tentang kajian teori tentang kedisiplinan, reward, punishment 

Santri dan Mahasantri. 

Bab III:Metode Penelitian, dalam bab ini dikemukakan pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan 

keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian.  

Bab IV :Pembahasan, merupakan bab yang membahas tentang Deskripsi Data. 

Dalam bab ini membahas tentang penyajian data yang meliputi 

paparan data umum yang berkaitan dengan gambaran umum mengenai 

implementasi punishment dan reward dalam meningkatkan 

kedisiplinan mahasantri .  

Bab V :Analisis Data. Dalam bab ini akan disajikan data tentang analisis 

mengenai program  implementasi reward dan  punishment  dalam 
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meningkatkan kedisiplinan Mahasantri di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar IAIN Ponorogo. 

Bab VI : Penutup. Merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari Bab I sampai Bab V. Pada bab ini berisi 

kesimpulan dan saran yang dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami inti dari penelitian yang telah 

dilaksanakan yang berisi Kesimpulan dan saran.
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BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Dalam skripsinya Dewi Patimah tahun 2013 yang berjudul ”Pembentukan 

Karakter Religius dan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembiasaan 

Membaca al-Qur’a>n Setiap Pagi ( Studi Kasus Di Ma al-Is{lah Bungkal 

Ponorogo 2012/2013)”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan: 1) 

Bagaimana karakter religius dan karakter disiplin siswa sebelum diadakan 

pembiasaan membaca al-Qur’a>n setiap pagi di Ma Ma‟arif al-Is{lah 

Bungkal Ponorogo pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 2) 

Bagaimana pelaksanaan pembiasaan membaca al-Qur’a>n setiap pagi di 

MA Ma‟arif al-Is{lah Bungkal Ponorogo pada semester genap tahun 

pelajaran 2012/2013. 3) Apa kontribusi pembiasaan membaca al-Qur’a>n 

dalam membentuk karakter religius dan karakter disiplin siswa di MA 

Ma‟arif al-Is{lah Bungkal Ponorogo pada semester genap tahun pelajaran 

2012/2013 

Berikut adalah hasil dari penelitian yang di lakukan di MA al-

Ishlah: 1) sebelum ada pelaksanaan pembiasaan membaca al-Qur’a>n 

karakter religius dan karakter disiplin siswa sangat kurang sekali. Hal ini 

dibuktikan dengan kurangnya budi pekerti peserta didik, banyak peserta 

didik yang terlambat, dan banyak peserta didik yang melanggar tat 

tertib.2) pelaksanaan pembiasaan membaca al-Qur’a>n dilaksanakan setiap 

pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Pelaksanaan pembiasaan 
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membaca Al-Qur’a>n setiap pagi dibantu guru jam pertama untuk 

membantu dan mengawasi siswa. 3) Kontribusi pembiasaan membaca al-

Qur’a>n adalah adanya peningkatan karakter religius dan karakter disiplin 

siswa. Hal ini dibuktikan dengan anak-anak yang sebelumnya tidak pernah 

mengaji sekarang rajin mengaji, anak yang sebelumnya tidak pernah 

mengikuti shalat d}uh}a sekarang rajin mengikuti, dan anak-anak datang ke 

sekolah tidak terlambat.
1
 

Perbedaan dari skripsi ini dengan yang peneliti ambil adalah: 1) 

Skripsi ini membahas tentang pembentukan karakter religius siswa dan 

karakter disiplin melalui pembiasaan membaca al-Qur’a>n sedangkan yang 

diambil peneliti ini membahas implementasi reward dan punishment 

dalam meningkatkan kedisiplinan. 2) Skripsi mengambil studi kasus di 

MA al-Is{lah Bungkal dan peneliti mengambil studi kasus di Ma‟had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo. Sedangkan persamaan skripsi ini 

adalah sama-sama penelitian kualitatif.  

2. Dalam skripsinya Wibi Mawaliya Ahfat tahun 2017 yang berjudul 

“Penerapan Sanksi Tata Tertib untuk Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa 

(Studi Kasus di MTsN Tanjungtani Prambon Nganjuk)”. Hasil 

penelitiannya adalah 1) Bagaimana bentuk-bentuk sanksi tata tertib di 

MTsN Tanjungtani Prambon Nganjuk? 2) Bagaimana strategi penerapan 

sanksi sanksi tata tertib di MTsN Tanjungtani Prambon Nganjuk? 3) 

                                                           
1
 Dewi Patimah, Pembentukan dan Karakter Religius dan Karakter Disiplin Siswa 

Melalui Pembiasaan Membaca Al-Qur’a>n Setiap Pagi Studi Kasus Di Ma Al-Is{lah Bungkal 

Ponorogo 2012/2013 (Ponorogo: STAIN ponorogo, 2013). 
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Bagaimana kontribusi sanksi tata tertib terhadap upaya menumbuhkan 

kedisiplinan di MTsN Tanjungtani Prambon Nganjuk? 

Hasil dari penelitian tersebut adalah: 1) berbagai bentuk sanksi di 

MTsN Tanjungtani diterapkan untuk menekan angka pelanggaran bagi 

siswa yang melanggar peraturan. Peraturan yang sering dilanggar di MTsN 

Tanjungtani adalah datang terlambat, tidak memasukkan baju bagi anak 

putra, dan atribut yang kurang lengkap seperti kaos kaki yang tidak sesuai 

dan tidak memakai dasi. Bentuk-bentuk sanksi tersebut seperti, apabila 

terlambat pertama adanya pengarahan, yang kedua adanya sanksi ringan 

bersih-bersih dan mengaji, apabila siswa tersebut sering terlambat maka 

disuruh membeli, kaos kaki tidak sesuai terus tidak memakai dasi dengan 

alasan tertinggal maka disuruh membeli.2) strategi yang dilakukan MTsN 

Tanjungtani dalam mendisiplinkan siswa adalah dengan peringatan, 

pemberian sanksi dan panggilan orang tua. Selain itu untuk 

mendisiplinkan siswa, madrasah juga melakukan upaya sebagai berikut 

mendaatangkan dari Polsek Prambon berkaitan dengan kedisiplinan 

berlalu lintas, kemudian pernah mendatangkan Kramil Prambon berkaitan 

dengan kedisiplinan dalam berupacara, pernah juga mendatangkan BNN 

untuk mendisiplinkan siswa berkaitan dengan memilih teman bergaul agar 

tidak salah memilih teman yang bisa menjerumuskan ke hal-hal negatif 

terutama narkoba, kemudian juga mendatangkan dari puskesmas yaitu 

untuk mendisiplinkan siswa dalam hal hidup bersih. 3) Kontribusi sanksi 

dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa sangat besar.pertama kontribusi 
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bentuk-bentuk sanksi dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa adalah 

menghentikan siswa melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan 

memberikan efek jera. Kedua kontribusi strategi penerapan sanksi tata 

tertib dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa adalah siswa mematuhi dan 

memahami peraturan yang ada dan siswa bisa mengendalikan dirinya 

untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib apapun itu 

bentuknya.
2
 

Perbedaan  penelitian ini dengan yang peneliti ambil adalah  skripsi 

ini fokus pada menumbuhkan kedisiplinan siswa, sedangkan yang peneliti 

ambil fokus pada peningkatan kedisiplian.  Persamaannya adalah sama-

sama penelitian kualitatif 

3. Dalam skripsinya Anas Purwantoro tahun 2008 yang berjudul “Upaya 

Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa MTsN Ngemplak, 

Sleman, Yogyakarta”. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dirumuskan 

beberapa rumusan permasalahan yaitu a. Bagaimana kedisiplinan siswa 

MTsN Ngemplak, Sleman, Yogyakarta ? b. Upaya apa yang dilakukan 

oleh sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTsN Ngemplak, 

Sleman, Yogyakarta? c. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat upaya peningkatan kedisiplinan siswa MTsN Ngemplak, 

Sleman, Yogyakarta? 

                                                           
2
 Wibi Mawaliya Ahfat, Penerapan Sanksi Tata Tertib untuk Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa 

(studi kasus di MTsN Tanjungtani Prambon Nganjuk), (Ponorogo: STAIN ponorogo, 2017). 
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Setelah penulis mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap 

upaya MTsN Ngemplak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa maka 

hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

a. Kedisiplinan siswa di MTsN Ngemplak sudah cukup baik namun 

masih tetap perlu diadakan upaya peningkatan karena berbagai 

pelanggaran tata tertib siswa masih ada walaupun hanya merupakan 

pelanggaran kecil. Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu 

memang wajar karena siswa Madrasah Tsanawiyah adalah anak yang 

sedang berada pada masa remaja sehingga mereka sangat perlu untuk 

selalu dibimbing dan diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif. 

b. Upaya yang dilakukan oleh personil madrasah untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa di MTsN Ngemplak adalah upaya yang bersifat 

preventif dan kuratif. Upaya yang bersifat preventif yakni 

pemberlakuan kode etik siswa untuk mencegah terjadinya berbagai 

pelanggaran tata tertib sekolah, penanaman kesadaran berdisiplin 

dalam diri siswa serta pemberian motivasi agar mereka mau 

memahami arti penting berdisiplin dalam hidup serta mau 

mempraktekkannya dalam kehidupan keseharian mereka dengan cara 

meneladani sikap disiplin dari para guru. Orang tua siswa juga 

dilibatkan dalam upaya peningkatan kediplinan siswa melalui 

penandatanganan angket kesediaan mematuhi tata tertib sehingga 

terjadi kerjasama yang baik antara madrasah dan orang tua siswa. 

Sedangkan upaya yang bersifat kuratif adalah dengan memberikan 
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sanksi atau hukuman kepada siswa yang melanggar sehingga mereka 

tidak akan mengulangi perbuatan mereka. 

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Peningkatan Kedisiplinan 

Siswa di MTsN Ngemplak, Sleman, Yogyakarta adalah: 

1) Faktor Pendukung 

Upaya peningkatan kedisiplinan siswa di MTsN Ngemplak dapat 

terlaksana dengan cukup baik karena adanya sikap siswa yang mau 

terbuka terhadap nasehat guru sehingga mereka tidak terlalu sulit 

untuk diarahkan, selain itu kerjasama yang baik antar personil 

madrasah dan antara madrasah dengan orang tua siswa juga sangat 

mendukung terhadap keberhasilan madrasah untuk membina anak 

didiknya. Adanya ketegasan dan keteladanan sikap guru dalam 

menjalankan tata tertib sekolah dan peran serta BK sangat membantu 

siswa untuk mengembangkan pola perilaku yang baik dalam dirinya 

sehingga dapat memunculkan kepercayaan yang tinggi dari 

masyarakat terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis 

ke-Islaman 

2) Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dari upaya peningkatan kedisiplinan siswa di 

MTsN Ngemplak adalah adanya sebagian siswa yang kurang 

memahami arti tata tertib sekolah dengan baik yang mana hal itu 

disebabkan karena input siswa MTsN Ngemplak adalah anak dengan 

intelegensi sedang dan latar belakang keluarga yang kurang 
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berdisiplin sehingga perlu adanya pembinaan yang lebih serius letak 

demografi MTsN Ngemplak yang berada di pinggiran kota juga 

sangat mempengaruhi karakter anak dalam perilaku keseharian 

mereka ketika berada di madrasah.
3
 

Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti lakukan adalah fokus 

penelitian yang diambil adalah upaya sekolah dalam meningkatkan 

kedisiplinan sedangkan fokus penelitian yang diambil peneliti adalah 

implementasi  reward dan punishment dalam meningkatkan kedisiplinan. 

Sedangkan persamaannya adalah: 1) Sama-sama usaha lembaga dalam 

meningkatkan kedisiplinan 2) Sama-sama penelitian kualitatif 

4. Dalam skripsinya Farikha Wahyu Lestari tahun 2011 tentang “Upaya 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Dalam Menaati Tata Tertib Melalui 

Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Modelling Pada Siswa Kelas 

VII Smp Negeri 11 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011”. Rumusan 

masalah dari penelitian tersebut adalah 1) Bagaimana gambaran 

kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib sebelum diberi layanan 

penguasaan konten dengan menggunakan teknik modelling pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun ajaran 2010/2011? 2) 

Bagaimana gambaran kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib setelah 

diberi layanan penguasaan konten dengan menggunakan teknik modelling 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun ajaran 2010/2011? 

3) Apakah terdapat peningkatan kedisiplinan siswa dalam menaati tata 

                                                           
3
 Anas Purwantoro, digilib.uin-suka.ac.id/838/1/BAB%20I%2C%20BAB%20IV.pdf. 
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tertib setelah diberi layanan penguasaan konten dengan menggunakan 

teknik modelling pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun 

ajaran 2010/2011? 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan di atas,  maka  

dapat   disimpulkan sebagai berikut: 1) Kedisiplinan  siswa  dalam  

menaati  tata  tertib  sebelum  diberi  layanan penguasaan konten dengan 

menggunakan teknik  modellingpada siswa kelas VII SMP Negeri 11 

Semarang tahun ajaran 2010/2011 berada pada kategori sedang. 2) 

Kedisiplinan  siswa  dalam  menaati  tata  tertib  setelah  diberi  layanan 

penguasaan konten dengan menggunakan teknik  modellingpada siswa 

kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun 2010/2011 berada pada kategori 

tinggi. 3) Terdapat  perubahan  yang  positif  yaitu  berupa  peningkatan  

yang  signifikan pada  kedisiplinan  siswa  dalam  menaati  tata  tertib  

setelah  diberi  layanan penguasaan konten dengan menggunakan teknik  

modelling pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun 

2010/2011. Hasil  ini didukung dengan pengamatan terhadap responden 

selama penelitian.
4
 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Farikha Wahyu Lestari, http://lib.unnes.ac.id/10109/1/6475.pdf. 
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B. Kajian Teori 

1. Kedisiplinan 

a. Pengertian Disiplin 

Kata disiplin sangatlah familiar ditelinga masyarakat kita, baik 

anak kecil maupun orang yang sudah berusia lanjut pun mengenal kata 

tersebut.
5
 Menurut Poerbakawatja disiplin adalah proses mengarahkan, 

mengabdikan kehendak-kehendak langsung, dorongan-dorongan, 

keinginan atau kepentingan-kepentingan, kepada suatu cita-cita atau 

tujuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu untuk mencapai efek 

yang lebih besar.
6
 

Menurut Rohani disiplin adalah setiap hal ataupun pengaruh 

yang dibutuhklan untuk membantu seseorang agar dia dapat memahami 

dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan juga penting 

tentang cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditujukan 

peserta didik terhadap lingkungannya.
7
  

Dalam buku Al-Mushkilat As-Sulukiyah „inda Al-At}fal yang 

disadur dari buku At}-T}iflu At}-T}abi’i disebutkan: “sesungguhnya 

membiasakan anak berdisiplin merupakan hal yang pokok dalam 

pembinaannya. Karena pemberian arahan yang baik dan penuh disiplin 

adalah pondasi dalam tarbiyah yang benar. Seorang murid 

membutuhkan kebebasan yang penuh untuk menunjukkan jati dirinya, 

                                                           
 

5
 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas 

yang Kondusif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 159. 
 

6
 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktek (Bandung: Alfabeta, 2014), 58. 

7
 Ibid. 
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disertai dirinya sikap adaptasi yang baik terhadap lingkungan sosialnya, 

agar ia bisa tumbuh dengan penuh tanggung jawab.
8
 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin 

diartikan dengan tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap 

peraturan atau tata tertib. Kata disiplin itu sendiri sebenarnya berasal 

dari bahasa latin, disciplina dan discipulus yang berarti perintah dan 

peserta didik. Jadi, disiplin dapat dikatakan sebagai perintah seorang 

guru kepada peserta didiknya. Kemudian dalam New World Dictionary, 

disiplin diartikan sebagai latihan untuk mengendalikan diri, karakter 

atau keadaan yang tertib dan efisien.
9
 

Dari pengertian-pengertian di atas jelas bahwa, disiplin adalah 

keadaan ketika sesuatu berada dalam keadaan tertib, teratur dan 

semestinya serta tidak ada pelanggaran baik secara langsung maupun 

tidak langsung.
10

  

Kedisiplinan terkait erat dengan pengetahuan dan perilaku yang 

positif, seperti kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, tolong menolong, 

kasih sayang, patuh atau taat, dan hormat kepada guru.  

Semua umat Islam dituntut untuk melandasi apa saja yang 

terkandung dalam pendidikan dengan al-Qur’a>n dan Hadits, 

                                                           
 

8
 Muhammad Nabil Kazhim, Mendidik Anak Tanpa Kekerasan, terj. Abdi Pemi (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2008), 32. 
 

9
Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas......, 159. 

10
 Rusdiana, Pengelolaan Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 205. 
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termasukyang berkaitan dengan kedisiplinan. Allah SWT berfirman 

dalam surat Ash-Shu>ra ayat 47:
11

 

                            

                

Artinya: 

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari 

yang tidak dapat ditolak kedatangannya. kamu tidak memperoleh 

tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari 

(dosa-dosamu). 
 

b. Macam-macam Disiplin  

Disiplin sebagai alat pendidikan berarti segala peraturan yang 

harus ditaati dan dilaksanakan. Maksudnya tiada lain kecuali untuk 

memperbaiki anak didik itu sendiri.
12

 Macam-macam disiplin menurut 

para ahli adalah sebagai berikut: 

1) Disiplin Preventif (perintah dan larangan) 

Disiplin preventif adalah seperti perintah dan larangan yang 

ditujukan untuk menjaga anak agar mematuhi peraturan dan 

menjaganya dari pelanggaran.
13

 

2) Disiplin Kuratif (Pemberian Ganjaran dan Hukuman) 

Adapun disiplin kuratif dalam bentuk pemberian ganjaran pada 

anak yang berprestasi, juga dipandang terpuji untuk memotivasi dirinya 

dan teman-temannya untuk lebih bersemangat untuk berkompetisi 

                                                           
11

 Alhidayah, Al-Qur’a>n Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Tanggerang: Kalim), 489. 
12

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

Press, 2007), 143. 
13

Ibid. 
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dalam kebaikan dan berakhlak mulia. Dan ganjaran yang dipandang 

baik dalam alam pendidikan seperti pujian terhadap prestasi yang baik. 

Dan disiplin kuratif dalam bentuk hukuman tentunya diberikan kepada 

mereka yang melanggar peraturan yang ada dengan tujuan perbaikan 

baginya bukan atas dasar menyakiti atau balas dendam.
14

 

c. Fungsi disiplin 

 Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri 

dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik 

peserta didik perlu disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan 

dan apa yang dilarang serta tidak boleh dilakukan. Disiplin perlu dibina 

pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat:
15

 

1) Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam 

dalam dirinya. 

2) Mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi 

kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan 

yang harus ditinggalkan. 

3) Mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku 

yang buruk. 

4) Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya 

peringatan dari orang lain. 

                                                           
14

 Ibid.. 
15

 Ahmad Najibul Choir, etheses.uin-malang.ac.id/5028/1/10110243.pdf diakses 12 mei 

2018 jam 8.27. 
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d. Pembentukan  Disiplin 

 Dalam  rumusan sistematika bagan tentang disiplin, ada 4 hal yang 

dapat  mempengaruhi dan membentuk disiplin (individu), yaitu:
16

 

1) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap 

penting bagi kehidupan dan keberhasilan dirinya. 

2) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah  penerapan dan praktik 

atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya. 

3) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan 

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan 

atau diajarkan. 

4) Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan 

yang saleh sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai 

dengan harapan. 

e. Tujuan Disiplin 

 Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan kepatuhan. Ketika kita 

melatih anak untuk mengalah, kita sedang mengajar mereka melakukan 

sesuatu yang benar untuk alasan yang tepat. Pada awalnya, disiplin 

yang terbentuk bersifat eksternal, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang 

internal, menyatu kadalam kepribadian anak sehingga disebut sebagai 

disiplin diri. Cara orangtua mengatur bagaimana anak berbicara dan 

bertindak terhadap orang lain perlu menjadi bagian diri anak sendiri 

                                                           
16

 Tulus Tu‟u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta: PT Grasindo, 

2004), 48. 
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sehingga ketika orangtua menghapus peraturan-peraturannya, perilaku 

akan terus menetap.
17

 

2. Reward 

a. Pengertian  

Menurut Pradja reward  adalah hadiah,  pembalas  jasa,  alat  

pendidikan  yang  diberikan  kepada  siswa  yang  telah  mencapai  prestasi  

baik.  Sedangkan  menurut Purwanto reward adalah sebagai alat  untuk  

mendidik  anak  supaya  anak  dapat  merasa  senang  karena  perbuatan  

atau  pekerjaannya  mendapat  penghargaan.  

Menurut Indrakusuma reward merupakan hal yang  

menggembirakan  bagi  anak,  dan  dapat  menjadi  pendorong  atau  

motivasi  bagi  belajarnya  murid.  Jadi,  reward  merupakan  segala  yang  

diberikan guru  berupa  penghargaan  yang  menyenangkan  perasaan  

yang  diberikan  kepada  siswa  atas  dasar  hasil  baik  yang  telah  dicapai  

dalam  proses  pendidikan  dengan  tujuan  memberikan  motivasi  kepada  

siswa,  agar  dapat melakukan  perbuatan  terpuji  dan  berusaha  untuk  

meningkatkannya.  

Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  reward  merupakan 

alat pendidikan yang menyenangkan, reward  juga dapat menjadi 

pendorong atau motivasi bagi  siswa  untuk  belajar  lebih  baik  lagi.  

Contoh  konkret reward  yaitu  seperti  pujian  yang  mendidik,  memberi  

hadiah,  mendoakan,  menepuk  pundak.  Seorang  guru  hendaknya  

                                                           
17

 Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangkan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 145. 
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merespon  apa  yang  dilakukan  siswa  dengan  memberi  pujian  yang  

mendidik,  memberi  hadiah,  mendoakan,  menepuk  pundak  apabila  

siswa  telah  melakukan  sesuatu  yang  baik,  atau  telah  berhasil  

mencapai  sebuah  tahap  perkembangan  tertentu,  atau tercapainya sebuah 

target.
18

 

Ganjaran adalah salah satu alat pendidikan. Jadi, dengan sendirinya 

maksud ganjaran itu ialah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya 

anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat 

penghargaan. Umumnya, anak mengetahui bahwa pekerjaan atau 

perbuatannya yang menyebabkan ia mendapat ganjaran itu baik.
19

 

Reward sama dengan hadiah dan juga ganjaran. Yang diartikan 

sebagai upaya nmemberikan sesuatu yang menyenangkan (penghargaan) 

bagi peserta didik yang berprestasi baik dalam belajar maupun berperilaku. 

Melalui pemberian hadiah, diharapkan peserta didik dapat 

mempertahankan bahkan meningkatkan prestasinya.
20

 

Disiplin atau tata tertib sekolah pada umumnya memuat dan 

mengatur hal-hal tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi. 

Keterkaitannya dengan mentaati kewajiban, meninggalkan larangan-

larangan dan pemberian ganjaran dan saksi, dalam firman Allah SWT 

dalam al-Qur’a>n surat An-Naml ayat 89-90 dijelaskan sebagai berikut: 

                                                           
 

18
 Ahmad Bahril Faidy & I Made Arsana, Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2 

Volume 2 Tahun 2014, 454-468. 
 

19
 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 182.  
 

20
 Novan Ardy Wiyani, Manajemen..., 176. 
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Artinya: 

Barangsiapa yang membawa kebaikan, Maka ia memperoleh 

(balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah 

orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada 

hari itu.dan barang siapa yang membawa kejahatan, Maka 

disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu 

dibalasi, melainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. 

 

Dan al-Qur’a>n surat al-Zalzalah ayat 7-8 

 

                             

 

Artinya: 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat 

(balasan)nya pula. 
 

 

 

Dari uraian ayat tersebut, maka sudah sepantasnya bagi siswa yang 

mentaati kewajiban, maka akan mendapatkan ganjaran sedangkan bagi 

mereka yang melanggar akan disiplin atau tata tertib tertib tersebut, 

akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan besar kecilnya 

pelanggaran. Pemberian ganjaran dan hukuman dalam proses 

pendidikan khususnya pendidikan agama Islam adalah relevan demi 

terlaksananya proses pendidikan yang efektif dan efisien.
21

 

                                                           
21

 Basuki & Miftahul Ulum, Pengantar......,144. 
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b. Bentuk-Bentuk Reward 

Bentuk-bentuk adalah sebagai berikut: 

1) Pujian yang indah 

Ini diberikan kepada anak supaya mereka bersemangat dalam 

belajar. 

2) Imbalan  materi/hadiah 

Karena anak-anak akan semakin senang dan semakin 

termotivasi dengan pemberian hadiah. 

3) Do‟a 

Misalnya „‟ semoga Allah Swt menambah kebaikan padamu‟‟ 

4) Tanda penghargaan. 

Hal ini sekaligus menjadikan kenang-kenangan bagi murid atas 

prestasi yang diperolehnya. 

5) Wasiat kepada orangtua 

Maksudnya melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan 

kebaikan murid di sekolah, kepada orangtuanya di rumah.
22

 

c. Kelebihan dan kekurangan reward 

1) Kelebihan 

  Diakui bahwa pendekatan ganjaran memiliki banyak 

kelebihan, namun secara umum dapat disebutkan sebagai berikut: 

                                                           
22

 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta : Ciputat Pers, 

2002), 127-128. 
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a) Memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak 

didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersikap 

progresif. 

b) Dapat menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk 

mengikuti anak yang telah memperoleh pujian dari gurunya; 

baik dalam tingkah laku, sopan santun ataupun semangat dan 

motivasinya dalam berbuat yang lebih baik. Proses ini sangat 

besar kontribusinya dalam memperlancar pencapaian tujuan 

pendidikan. 

2) Kekurangan 

 Di samping mempunyai kelebihan pendekatan ganjaran juga 

mempunyai kelemahan antara lain: 

1) Dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru 

melakukannya secara berlebihan, sehingga mungkin bisa 

mengakibatkan murid menjadi merasa bahwa dirinya lebih 

tinggi dari teman-temannya. 

2) Umumnya reward membutuhkan alat tertentu serta 

membutuhkan biaya.
23

 

3. Punishment 

a. Pengertian Punishment  (Hukuman) 

Punishment (hukuman) yang kita bicarakan pada bagian ini 

bukanlah hukuman dalam konteks kenegaraan, melainkan tentu saja 

                                                           
23

 Arief Armai, Pengantar Ilmu…., 128. 
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hukuman dalam konteks pendidikan, khususnya dalam konteks kegiatan 

manajmen kelas.
24

  

Menurut tokoh pendidikan Islam, Abdurrahman An-Nahlawi 

menyebut hukuman dengan istilah tarhib yang berarti ancaman atau 

intimidasi terhadap seseorang karena melakukan perilaku yang 

dilarang. Kemudian, Amier daien Indrakusuma mengartikan hukuman 

sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan 

sengaja sehingga menimbulkan efek jera. Tujuannya agar peserta didik 

menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulanginya.
25

 

Sementara Ngalim Purwanto mendefinisikan hukuman sebagai 

penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh 

seorang guru sesudah terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan. 

Kemudian Ali Imron mengartikan hukuman sebagai suatu sanksi yang 

diterima oleh peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran terhadap 

aturan yang telah ditetapkan.
26

 

Dari deskripsi di atas, dalam konteks manajemen kelas, hukuman 

dapat didefinisikan sebagai upaya guru secara sadar dan disengaja 

untuk memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada peserta 

didiknya yang melanggar tata tertib kelas agar ia tidak 

mengulanginya.
27
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 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas 

yang Kondusif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 175. 
25

 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas.....175. 
26

 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2009), 186. 
 

27
 Novan Ardy Wiyani, Manajemen......., 175-176. 
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Adapun yang akan dibicarakan selanjutnya ialah hukuman yang 

bertalian erat dengan pendidikan, jadi yang khusus buat sekolah dan 

rumah tangga, atau dengan kata lain hukuman sebagai alat pendidikan 

sebenarnya tidak dapat terlepas pula dari sistem kemasyarakatan serta 

kenegaraan yang berlaku pada saat ini.
28

 Hukuman ini biasanya 

diberikan oleh orang tua kepada anaknya maupun guru kepada murid-

muridnya supaya mereka tidak melakukan pelanggaran yang telah 

dilakukan. 

Orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Kegiatan orang 

tua mendidik anaknya sebagian terbesar dilakukan di rumah. Kegiatan 

itu hampir tidak ada yang berupa pengajaran. Bentuk kegiatan 

pendidikan yang dilakukan orang tua ialah pembiasaan, pemberian 

contoh, dorongan, hadiah, pujian dan hukuman.
29

 

Sebenarnya, tidak ada ahli pendidikan yang mmenghendaki 

digunakannya hukuman dalam pendidikan kecuali bila terpaksa. Hadiah 

atau pujian jauh lebih dipentingkan ketimbang hukuman. Dalam 

pendidikan islam diakui perlunya hukuman berupa pukulan dalam hal 

bila anak yang berumur 10 tahun belum juga mau shalat. Ahli didik 

Muslim berpendapat bahwa hukuman itu tidak boleh berupa siksaan, 

baik badan maupun jiwa. Bila keadaan amat memerlukan hukuman, 

maka hukuman itu harus digunakan dengan sangat hati-hati.
30

 

                                                           
 

28
 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan....., 186. 

 
29

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000), 186. 
 

30
 Ibid,186. 



29 
 

 
 

b. Bentuk-Bentuk Punishment 

Bentuk-bentuk punishment itu dibagi menjadi dua yaitu 

hukuman fisik dan hukuman non fisik. Hukuman fisik yaitu hukuman 

yang diberikan kepada siswa dengan menyakiti fisik/badannya misalnya 

hukuman fisik yaitu Cubitan dan Pukulan sedangkan hukuman non fisik 

hukuman yang tidak menyakiti badannya akan tetapi berkaitan dengan 

perasaannya. Misalnya ucapan-ucapan yang menyinggung kepribadian, 

ungkapan-ungkapan yang menyinggung status sosial anak, ungkapan-

ungkapan yang menyinggung kehormatan dan harga diri, kata-kata 

yang menyinggung perasaan dan kata-kata yang menyinggung 

kehormatan akal dan undang-undang. Hukuman non fisik ini terkadang 

bisa lebih menyakitkan dari pada pukulan, karena akan langsung 

menyakiti hati atau perasaannya.
31

 

Prinsip-prinsip hukuman dibagi menjadi 2 yaitu: 1) hukuman 

diadakan, oleh karena adanya pelanggaran, adanya kesalahan yang 

diperbuat. 2) hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi 

pelanggaran.
32

 Dari deskripsi tentang pengertian hukuman, dapat 

dikatakan bahwa tujuan pemberian hukuman adalah untuk mendidik 

dan dan menyadarkan peserta didik agar ia tidak mengulangi 

kesalahannya. Sedangkan beberapa macam hukuman dalam bukunya 

Novan Ardy Wiyani disebutkan bahwa yang umumnya diberikan oleh 

guru kepada peserta didiknya sebagai berikut: 
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1) Menatap tajam peserta didik 

Jika ada seorang atau beberapa peserta didik yang melanggar 

tata tertib di kelas, guru dapat memberikan hukuman yang 

palingringan, yaitu dengan menatap tajam mata peserta didik yang 

melanggar kemudian mendiamkannya.
33

 Hal itu disebabkan karena 

dengan tatapan yang tajam peserta didik akan takut kepada guru 

tesebut, sehingga peserta didik akan jera mengulangi kesalahan 

yang pernah diperbuat. 

2) Menegur peserta didik 

Kemudian jika setelah guru menatap tajam dan mendiamkan 

peserta didiknya belum juga ada perbaikan perilaku, guru dapat 

menegur atau memperingatkan peserta didiknya untuk tidak 

melakukan perilaku buruk tersebut dengan bahasa yang lugas dan 

singkat, misalnya: “Diam!” “Duduk yang tenang!” “Perhatikan 

baik-baik!”.
34

 Dan  tidak boleh bersikap kasar kepada para siswa, 

menganggap bahwa mereka tidak layak mendapatkan rasa hormat 

dibandingkan dengan guru tersebut.
35

 Karena apabila hal itu terjadi 

siswa akan semakin tidak nyaman dengan guru,  

3) Menghilangkan privllege 

Apabila setelah upaya guru dengan menegur masih saja tetap 

dilanggar oleh siswa maka barulah kemudian guru dapat 

menghilangkan hak-hak istimewa (privilege) si peserta didik 
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tersebut. Misalnya: tidak boleh mengikuti pelajaran untuk beberapa 

saat, tidak boleh mengikuti ulangan, dan sebagainya. Hal itu perlu 

dilakukan agar peserta didik mengetahui bahwa setiap kesalahan 

tidak boleh diperbuat dan tidak boleh diulangi.
36

 

4) Penahanan di kelas 

Guru juga dapat menghukum peserta didiknya yang 

melanggar tata tertib kelas dengan menahannya di dalam kelas. 

Biasanya guru memanggil peserta didik yang bersangkutan 

kemudian memintanya untuk berdiri di depan peserta didik lainnya 

selama pelajaran berlangsung.
37

 

5) Hukuman badan 

Hukuman badan ini misalnya mencubit, menjewer dan 

sebagainya. Sebaiknya guru dapat menghindari pemberian 

hukuman badan ini karena tidak menutup kemungkinan dapat 

menimbulkan cedera bahkan dapat membuat sakit hati yang sangat 

dalam bagi peserta didik. Jika cedera tubuh terlihat dan dapat 

dengan mudah diobati, tetapi sakit hati sangat sukar untuk 

diobati.
38

 

6) Memberikan skor pelanggaran 

Hukuman dapat diberikan kepada peserta didik dengan 

memberikan skor pelanggaran. Biasanya penyekoran tersebutdiatur 

dengan kriteria-kriteria dan prosedur-prosedur tertentu. Untukdapat 
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menerapkan hukuman jenis ini, guru harus bekerja sama dengan 

perwakilan peserta didik untuk menentukan kriteria pemberian skor 

dan prosedur pemberiannya kemudian menyosialisasikannya.
39

 

c. Kelebihan dan kekurangan Punishment 

1) Kelebihan 

 Pendekatan hukuman dinilai memiliki kelebihan apabila 

dijalankan dengan benar, yaitu: 

a) Hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap 

kesalahan murid. 

b) Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. 

c) Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati 

dirinya. 

2) Kekurangan 

Sementara kekurangannya adalah apabila hukuman yang 

diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan 

antara lain: 

a) Akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya 

diri. 

b) Murid akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta 

akan menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum). 

c) Mengurangi keberanian anak untuk bertindak. 
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4. Santri dan Mahasantri 

Istilah santri hanya terdapat di pesantren sebagai pengejawantahan 

adanya peserta didik yang haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh 

seorang kyai yang memiliki sebuah pesantren. Oleh karena itu pada 

dasarnya santri berkaitan erat dengan keberadaan kyai dan pesantren.
40

 

Dalam KBBI santri adalah orang yang mendalami agama Islam, orang 

yang beribadat dengan sungguh-sungguh, orang yang saleh.
41

  

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, santri tak 

sekadar orang-orang yang sedang atau pernah belajar di pondok pesantren 

(ponpes). Santri dimaknai lebih luas yakni setiap orang yang memiliki 

pemahaman dan pengalaman toleran, moderat, dan berakhlakul karimah, 

meski belum pernah masuk ponpes.
42

 

Santri mempunyai makna “terpelajar” (learned) “sattiri"atau 

“ulama” (scholar). Istilah “santri” sering dikaitkan dengan “sastri” 

(Sansekerta) dan “sattiri” (Tamil) yang berarti guru mengaji. Juga 

dikaitkan dengan “shastri” (Hindi) yang berarti “orang yang tahu buku-

buku suci”. Santri ini menunjuk kepada murid sedangkan kalau pesantren 

menunjuk kepada lembaga pendidikan.
43
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Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren.
44

 Santri dalam 

penggunaannya di lingkungan pesantren adalah seorang alim yang sedang 

menuntut ilmu agama dan ia akan dapat disebut kiai bilamana memiliki 

pesantren dan santri tersendiri yang terpisah dari pesantren induknya.
45

 

Santri terdiri dari dua kelompok: 

a. Santri Mukim yaitu murid-murid yang yang berasal dari daerah jauh 

dan menetap di dalam pondok pesantren. 

b. Santri Kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa 

sekeliling pesantren yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. 

Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik 

(glajo) dari rumahnya sendiri. 

Selanjutnya pengertian Mahasantri itu sendiri sebenarnya hanyalah 

gabungan antara kata “Maha” dan “Santri” yang bermakna mahasiswa 

yang dengan prosedur tertentu diterima oleh pondok {pesantren) untuk 

dibimbing dan dibina tentang keilmuan dan keislaman melalui sistem 

pendidikan yang diterapkan.
46

 

Mahasantri berasal dari dua kata , yakni maha dan santri . Maha 

artinya tinggi, sedangkan santri adalah sebutan seorang siswa di pondok 

pesantren yang merupakan unsur pokok dengan keberadaan pondok itu 

sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasantri adalah santri tertinggi 
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atau santri diatasnya santri yang biasa sebagai sebutan santri di SLTA 

kebawah. Sedangkan Mahasantri merupakan sebutan mahasiswa yang 

bermukim di asrama yang berada di lingkungan kampus.
47

 Biasanya 

asrama tersebut dinamakan pesantren mahasiswa. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowboal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
1
   

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan Peneliti Lapangan adalah 

Studi Kasus yaitu metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah 

dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang 

lama.
2

 Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat 

meneliti terkait tentang kejadian, aktivitas, kegiatan di Ma‟had Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 
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skenarionya. Sehingga dalam penelitian ini, seorang peneliti bertindak 

sebagai instrument kunci sekaligus pengumpul data.
1
  

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 

akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui observasi dan wawancara.
2
 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo. Ma‟had ini merupakan asrama mahasiswa IAIN Ponorogo yang 

bertempat terpisah dengan kampus I . Berlokasi di Jl. Letjend Soeprapto Gg 3 

Jeruksing – Siman – Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena 

Ma‟had  (pesantren mahasiwa) hanya diperuntukkan bagi kalangan 

mahasiswa wajib mondok di tahun pertama (semester 1 dan semester 2) dan 

hanya ada beberapa yang sunnah. Untuk yang sunah dibatasi jumlahnya, 

karena yang lebih diutamakan adalah yang wajib mondok. Ini merupakan 

terobosan baru bagi IAIN Ponorogo dalam mengembangkan kualitas input 

mahasiswa yang semakin meningkat kuantitasnya. Di sisi lain yang membuat 

hal ini unik dan layak untuk diteliti adalah model asrama yang berusaha untuk 

mengadopsi pendidikan pondok pesantren, sehingga dinamakan pesantren 
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mahasiswa sebagai penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan di IAIN 

Ponorogo. 

D. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sedangkan apabila peneliti 

menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, 

gerak atau proses sesuatu. Dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, 

maka dokumen atau atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi 

catatan subyek penelitian atau variabel penelitian.
3
 

 Data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah tambahan seperti data tertulis, foto dan sejenisnya. Yang 

dimaksud kata-kata dan tindakan adalah kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai.
4

 Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ini adalah Direktur Ma‟had,  Pengelola Ma‟had, Mahasantri serta 

Mushrif/ah Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo. 

 

 

 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: rineka 

Cipta, 2010). 172. 
 

4
Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan skripsi, 48. 



38 
 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utaama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkaan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
5

 pada 

penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan tringulasi. 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi 

verbal dengan tujuan untuk maendapatkan informasi penting yang 

diinginkan.
6

 Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
7
 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
8
 

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan 

pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali 

tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa 
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yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang 

ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas 

waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga masa 

mendatang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. 

Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas 

dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu suasana pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.
9
  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yang artinya teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi sosial yang diteliti.
10

 Sehingga peneliti melakukan 

wawancara dengan Direktur Ma‟had (ustadz Abdul Mun‟im) , Pengelola 

(ustadz Wildan Nafi‟i), Mahasantri (Isrokah Jazuli, dll) serta Mushrifah 

(Ulfiya Illiyin nayyiroh, dll) Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo. 

2. Teknik Observasi 

Observasi sebagai pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek 
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alam yang lain.
11

 Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
12

 Peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pemberian 

reward dan punishment untuk mencari data. 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau 

tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.
13

 

Hasil informasi yang diperoleh dari hasil observasi digunakan 

sebagai gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk melakukan 

evaluasi melalui pengukuran terhaap aspek tertentu maupun melakukan 

umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
14

 Peneliti melakukan 

observasi terhadap kegiatan ma‟had yang diadakan oleh devisi 

pendidikan, devisi peribadatan serta devisi keamanan. Dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 

participant observation (observasi berperan serta) dan non participant 

observation,selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka 

                                                           
11

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D  (Bandung: Alfabeta, 

2016), 145. 
 

12
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 220. 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ........., 272. 
14

 Sugeng D. Triswanto, Trik Menulis Skripsi & Menghadapi Presentasi Bebas Stres 

(Jakarta: Tugu Publisher, 2010), 47-48. 



41 
 

 
 

observasi dapat dibedakan menjadi observasi testruktur dan tidak 

terstruktur.
15

 

a. Observasi Berperan Serta (participant observation) 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian.  Sambil melakukan pengamatan, peneliti 

ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 

b. Observasi nonpartisipan 

Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung 

dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam 

observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi 

nonpartisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan 

tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai dibalik 

perilaku yang tampak, yang terucapkan dan yang tertulis. 

a) Observasi terstruktur 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah 

dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, 

kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur 
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dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang 

variabel apa yang akan diamati. 

b) Observasi tidak terstruktur 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan 

diobservasi.hal ini dilakukan karena karena peneliti tidak tahu 

secara pasti tentang apa yang akan diamati.dalam elakukan 

pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah 

baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. 

3. Teknik dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi ini 

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

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
16

 Dengan teknik 

ini, peneliti menggali data melalui catatan harian, foto-foto dan lain-lain. 

Dokumen yang digunakan berupa gambar ataupun data yang diperoleh 

selama program pemberian reward dan punishment  tersebut berlangsung  

Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 
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terjadi diwaktu yang lalu.
17

 Tidak kalah penting dari metode-metode lain, 

adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini tidak begitu sulit, 

dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum 

berubah. Dengan dokumentasi yag diamati bukan benda hidup tetapi 

benda mati.
18

 

Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode 

dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencari variabel 

yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally 

ditempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau 

belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan 

kalimat bebas.
19

 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
20

 

Teknik analsis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa 
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aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

meliputi
21

: 

1. Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
22

  Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan 

peralatan elektronik seperti: komputer mini, dengan memberikan kode 

pada aspek-aspek tertentu.  

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Bentuk penyajian data adalah bentuk matriks, grafik, jaringan, 

bagan, dan sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

3. Penarikan kesimpulan 
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Peneliti menarik kesimpulan data-data yang telah diperoleh dengan 

menggunakan metode induktif yang penarikan kesimpulan yang dinilai 

dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan umum.  

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kesahihan validitas dan keandalan realibilitas.
23

 Untuk menentukan 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, yakni pemeriksaan didasarkan 

atas jumlah kriteria tertentu ada empat criteria dalam menentukan keabsahan 

data yakni derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian.
24

 

Dalam keabsahan data diadakan pengecekan dengan teknik 

Ketekunan/keajegan pengamatan. 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa 

yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. 

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.
25
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah
26

: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi 

penelitian, mengurus perijinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi 

penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

c. Analisis Data 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil pengamatan, wawancara, 

data tertulis untuk melakukan analisis data dengan cara distributive dan 

dipaparkan ke dalam bentuk narativ. Yang meliputi analisis sebelum dan 

setelah pengumpulan data 

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami diikuti alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV  

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya  Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo 

Berdirinya Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo tidak 

terlepas dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Awal mula 

STAIN Ponorogo merupakan Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan 

Ampel, yang pada 6 Rabi‟ul Awal 1390 H bertepatan dengan 12 Mei 1970 

diserahterimakan dari Panitia Persiapan kepada Menteri Agama Republik 

Indonesia yang sekaligus dimulai acara resmi penyelenggaraannya dengan 

membuka Program Sarjana Muda (SARMUD). Selanjutnya berdasarkan 

tuntutan perkembangan dan organisasi perguruan tinggi, maka 

dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang 

penyelenggaraannya secara resmi ditanda tangani oleh Menteri Agama 

pada tanggal 25 Shafar 1418 H bertepatan dengan 30 Juni 1997.
1
 Sampai 

sekarang sudah ada empat fakultas dan menambahkan jurusan di setiap 

fakultas, untuk program S1 diantaranya: Fakultas Tarbiyyah dan Ilmu 

Keguruan (FATIK) dengan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Tadris Inggris (TI), Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), 
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Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Tadris IPA dan Tadris IPS ;  Fakultas 

Syari‟ah (FASYA) dengan jurusannya Mu‟amalah, Ahwal as-Syakhsiyah, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) dengan jurusannya Perbankan 

Syariah, Ekonomi Syariah dan Manajemen zakat dan wakaf ; dan Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah dengan jurusannya Ilmu Al- Qur‟an dan 

Tafsir dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan Penyuluhan 

Islam (BPI). Sedangkan di program S2 (pascasarjana) terdapat Magister 

Ekonomi Islam dan Magister Manajemen Pendidikan Islam. 

Selama ± 15 tahun STAIN Ponorogo berdiri, maka keinginan untuk 

lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan juga semakin 

tinggi. Oleh karena itu, selain sudah ada dari peraturan Kementrian dan 

Dirjen perguruan tinggi, juga dengan alasan bahwa STAIN Ponorogo 

sangat membutuhkan adanya Ma‟had sebagai wadah untuk meningkatkan 

pembinaan mahasiswa dan memberikan pembelajaran keagamaan yang 

lebih dalam, serta mengatasi problematika ataupun menetralisir bagi 

mereka yang masih kurang dalam hal keagamaan karena Ma‟had ini 

dirancang untuk memberikan pendidikan ilmu agama dan ilmu umum.
2
 

Ma‟had ini dibangun mulai tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012 

(Ma‟had Timur) / 2014 (Ma‟had Barat). Berkapasitas cukup untuk 1.500 

Mahasantri. Diresmikan pada Senin legi 30 Rabi‟ul Awwal 1434 H / 11 

Februari 2013 oleh Prof. Dr. Nursyam M.SI. Embrio dari Mushrif dan 
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Asatidz Ma‟had adalah dari Asrama Bahasa Arab STAIN Ponorogo, yang 

dirintis mulai tahun 2007. Dan Ma‟had mulai beroperasi aktif pada tahun 

ajaran 2014/2015.
3
 

2. Letak Geografis Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo 

 Ma‟had U<lil Abs}ar merupakan lembaga yang berada di bawah 

naungan kampus IAIN Ponorogo yang terletak di alan Letjend Soeprapto 

gang III kecamatan Siman Kabubaten Ponorogo Jawa Timur dengan batas-

batasannya: 

 Sebelah utara: Kecamatan Babadan 

 Sebelah selatan: Kecamatan Jetis 

 Sebelah barat: Kecamatan Sumoroto 

 Sebelah timur: Kecamatan Pulung 

Ma‟had U<lil Abs}ar terletak di desa ngembak kelurahan Ronowijayan 

Timurnya kota Ponorogo,  sebelah selatan ada PLN, dari arah barat Jalan 

raya Letjend Soeprapto, dari utara terdapat ladang yang luas yang sekarang 

sudah  diratakan karena akan dibangun gedung baru dan dari arah timur 

padat rumah penduduk yang mayoritasnya beragama Islam dan mata 

pencahariannya pun beraneka ragam antara lain, petani, pedagang, swasta 

dan lain-lain.
4
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3. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi 

Mencetak mahasiswa muslim yang bertaqwa,cerdas dan 

berakhlakul karimah. 

b. Misi 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo memiliki misi sebagai 

berikut: 

1) Menjadikan mahasiswa memiliki kemantapan aqidah, kemuliaan 

akhlak, keluasan ilmu agama. 

2) Memberikan keterampilan dalam membaca Al-Qur’a>n dan berbahasa 

arab secara benar dan fasih.
5
 

c. Tujuan 

1) Percepatan penguasaan kompetensi bahasa Arab  

2) Pembinaan kompetensi baca Al-Qur’a>n 

3) Pemantapan keimanan dan ketaqwaan, pembinaan kegiatan 

peribadatan dan pembiasaan akhlaq  karimah. 

4. Keadaan Tenaga Pendidik dan Mahasantri Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

IAIN Ponorogo 

a. Keadaan Tenaga Pendidik 
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Tenaga pendidik yang biasa disebut dengan guru mempunyai peran 

yang sangat penting. Di Ma‟had ini guru dipanggil dengan sebutan 

ustadz atau ustadzah, sedangkan untuk direktur Ma‟had diberikan gelar 

Kyai. Begitupun untuk pengasuhnya biasa dipanggil dengan ustadz/ah. 

Tenaga pendidik di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Mu‟allim 

Mu‟allim ini terdiri dari orang-orang yang sudah lulus S1, 

dan S2. Ada yang dari dosen pegawai negeri sipil, ada juga yang 

dari dosen tetap non PNS, dan ada juga yang dari dosen luar biasa 

(DLB) IAIN Ponorogo serta ada juga yang dari luar akan tetapi 

semua itu klasternya adalah Mu‟allim. Yang menentukan klaster 

Mu‟allim adalah Direktur Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo. Tugas Mu‟allim adalah mengajar mahasantri dan juga 

Mushrifah. Untuk yang mengajar mahasantri adalah  11 Usta>dh/ah 

mengajar Ta’lim Tahfi>dz 10 Usta>dh/ah mengajar Ta’lim al-Kit>ab, 

dan 15 Usta>dh/ah mengajar Ta’lim al-Lughah. Sedangkan yang 

mengajar Mushrif/ah adalah 5 Usta>dh/ah yang mengajar Ta‟lim al-

Qur’a>n, 4 Usta>dh mengajar Ta‟lim Lughah serta 2 Usta>dh mengajar 

Ta’lim Al-Kita>b. 
6
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2) Mushrif/ah 

Mushrif/ah ini adalah terdiri dari mahasiswa aktif IAIN 

Ponorogo minimal dari semester tiga sampai maksimal semester 

delapan. Tugas Mushrif/ah adalah yang pertama mengajar 

mahasantri yang kedua membangunkan mahasantri serta 

mendampingi mereka dari segi rohani, psikis dan yang lain. Kalau 

dari Mushrifah ini adalah 15 Mushrifah mengajar S}oba>hul lughah, 

15 Mushrifah mengajar Ta’lim al-Qur’a>n, serta 1 Mushrifah 

sebagai penanggung jawab ekstra kurikuler yang terdiri dari ekstra 

Vokal, hadroh serta kaligrafi.
7
 

b. Keadaan Mahasantri 

Secara keseluruhan jumlah mahasantri putri Ma’had al-Ja>mi’ah 

U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo mencapai 173 mahasantri. Ini sangat jauh 

dari target bahwa Ma‟had mampu untuk menampung 1500 mahasiswa. 

Selain itu ada beberapa mahasiswa yang seharusnya wajib Ma‟had, 

namun mempunyai problem seperti sudah bermukim di pondok 

pesantren, terikat dengan pekerjaan, maupun karena problem keluarga. 

Sehingga hal tersebut menjadi sebuah kendala dalam mengoptimalkan 

input Ma‟had. Namun dari pihak pengelola Ma‟had memberikan solusi 

untuk menyertakan surat pernyataan yang disertai tandatangan Wakil 
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Rektor selaku bagian kesiswaan sebagai bukti kebenarannya dan 

pertanggungjawabannya. 

Namun dikarenakan adanya kebijakan tidak semua mahasiswa 

diwajibkan untuk Ma‟had, jadi hanya sepersepuluh dari jumlah 

keseluruhan yang wajib masuk Ma‟had. Untuk input dari mahasantri 

tersebut diambilkan dari hasil tes Al-Qur’a>n yang tidak lulus ketika 

Penerimaan Mahasiswa Baru dengan kriteria wajib mondok dari semua 

jurusan. Sebagian dari mahasantri adalah lulusan dari pendidikan umum 

atau SMA/SMK. Namun tidak semua yang berada di Ma‟had adalah 

wajib mondok, pihak pengelola Ma‟had memberikan kelonggaran bagi 

mereka yang tidak wajib mondok dan berminat sehingga terjadilah 

tambal sulam  mahasantri.
8
 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Kedisiplinan Mahasantri Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo tahun  2017/2018 

Sesuai dengan visi misi dalam mendirikan Ma‟had, hal ini akan 

memberikan arah kemana dan tujuan dalam mengelola. Ma‟had yang 

didirikan berdasarkan latar belakang untuk memperbaiki kualitas input 

mahasiswa IAIN Ponorogo yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat 

dan bercorak religius. Pendidikan merupakan suatu alat untuk membentuk 

pribadi manusia sangatlah perlu dimasuki yang namanya kedisiplinan, 
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karena kedisiplinan merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu 

seseorang untuk mampu menghadapi lingkungan yang ada.  

Sebagai Mushrifah juga harus tahu bahwa kedisiplinan itu sangatlah 

penting bagi mahasantri, sehingga benar-benar harus dibiasakan/ dilatih 

untuk selalu disiplin. Seperti yang telah disampaikan oleh sekretaris umum 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo Usta>dh Wildan Nafi‟i, 

berikut penjelasannya: 

Disiplin itu sangat penting, karena disiplin itu merupakan bagian dari 

menghargai diri. Sebetulnya itukan didalam dirinya punya satu komitmen. 

Contohnya saja ketika saya waktunya harus melakuan kewajiban saya maka 

saya ya harus melakukannya. Apalagi orang yang terikat itu memerlukan 

namanya komitmen, dan komitmen itu muncul dari dalam diri. Sedangkan 

kedisiplinan itu adalah cerminan dari komitmen itu. Orang kalau bisa 

melakukan kedisiplinan dengan baik itu ibaratnya dia bisa menghargai 

komitmen yang ia buat sendiri. Kita menghargai diri kita dalam kapasitas posisi 

kita sendiri. Kedisiplinan itu hanya berlaku bagi orang yang merasa terikat 

dengan suatu lembaga. Kalau orang itu tidak terikat maka dia tidak 

membutuhkan kedisiplinan karena dia mengalir apa adanya. Orang yang terikat 

(bukan terbelenggu) seperti saya dan kalian terikat dengan Ma‟had ini, maka ini 

membutuhkan disiplin. Apalagi mereka sebagai mahasantri orang yang terpilih 

untuk di Ma‟had seharusnya mempunyai tingkat kedisiplinan yang lebih baik 

daripada mahasiswa yang tidak di Ma‟had.
9
 

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh KH. Abdul Mun‟im 

yang juga menganggap bahwa sebenarnya disiplin itu sangat penting untuk 

semua orang. Apalagi melihat keadaan negara ini yang semakin 

memprihatinkan dalam hal kedisiplinan. Sebagai warga negara yang baik 

harus bisa menumbuhkan sikap disiplin. Untuk menumbuhkan rasa disiplin 

itu sebenarnya yang paling penting adalah kesadaran diri sendiri, karena itu 
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merupakan motivasi terbesar seseorang. Menumbuhkan kesadaran 

memanglah sulit, tapi ketika ada kemauan pasti bisa. 

Ya saya berharap dengan mereka mengabdi di Ma‟had ini menambah 

pengalaman mereka wawasan mereka dari akademis maupun non akademis, 

yang nantinya akan menjadikan mereka terampil dalam masyarakat serta 

memiliki kesabaran dan kedisiplinan yang lebih baik. Karena kebanyakan 

setelah lulus pastinya adalah menjadi pendidik. Sehingga mereka pasti 

membutuhkan kesabaran dalam mendidik muridnya dan juga harus menjadi 

orang yang disiplin. Karena disiplin itu memanglah sangat penting untuk semua 

orang. Apalagi kita tahu bahwa saat ini Indonesia terkenal dengan jam karetnya, 

itukan artinya orang Indonesia itu tidak disiplin waktu. Dengan pembiasaan dari 

sekarang  mereka  akan lebih terbiasa.
10

 

Disiplin merupakan kesadaran serta kesediaan seseorang dalam 

menaati peraturan yang ada di dalam suatu lembaga tertentu, akan tetapi 

lebih sering dilakukan di sekolah/pondok pesantren. Meningkatkan 

kedisiplinan terhadap mahasantri sangat penting dilakukan oleh Ma‟had, 

mengingat Ma‟had merupakan tempat generasi penerus bangsa. Salah satu 

faktor yang membantu para mahasantri untuk meraih sukses di masa depan 

yaitu dengan kedisiplinan. Sukses dan gagal adalah sebuah pilihan dan hal 

itu ditentukan oleh sikap kita masing-masing. Ketika seseorang itu ingin 

sukses, maka mereka harus bisa disiplin, karena disiplin merupakan salah 

satu jembatan untuk menuju kesuksesan. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kedisiplinan 

mahasantri dalah memberikan teladan yang baik kepada mahasantri  seperti 
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yang telah disampaikan oleh Ukhti>   Siti Umi Rohmah adalah sebagai 

berikut:
11

 

Pertama, memberikan contoh/ teladan bagi mahasantri, supaya mereka bisa 

termotivasi dan dengan kesadaran mereka sendiri juga ikut menanamkan 

disiplin. Kedua, memberikan reward atau penghargaan terhadap mahasantri 

yang disiplin, karena pemberiaan  reward mereka akan semakin lebih semangat 

untuk selalu disiplin. Ketiga, memberikan punishment bagi mahasantri yang 

melanggar kebijakan yang ada di Ma‟had. Keempat mengadakan absen untuk 

setiap kegiatan yang diadakan oleh  Ma‟had. 

 Mushrifah memang yang sepenuhnya memegang mahasantri 

dalam melakukan segala hal. Akan tetapi seharusnya sebagai mahasantri 

bisa menyadari posisi diri, mereka itu seharusnya tahu bahwa posisinya dia 

di Ma‟had  itu adalah sebagai mahasantri  sehingga dia harus bisa disiplin 

karena mereka terikat dengan Ma‟had maka harus mengikuti semua 

kegiatasn serta kebijakan yang ada. Menyadari segala konsekuensi artinya 

ketika mahasantri melakukan kesalahan  maka harus siap menerima 

konsekuensi dengan lapang dada. 

Selain penjelasan di atas juga ada yang pernyataan yang serupa, 

yang disampaikan oleh Ukhti>   Ayu „Aisyah selaku Koordinator  Divisi 

Pendidikan. Berikut ini pernyataannya:
12

 

Iya memang di Ma‟had saat ini berupaya mendisiplinkan mahasantri dengan 

cara memberikan punishment bagi yang tidak mengikuti kegiatan maupun 

melanggar peraturan. Selain itu Mushrifah juga harus bisa merangkul 

mahasantri untuk meningkatkan kedisiplinan, Karena disiplin itu sangatlah 

penting. Serta memberikan contoh yang baik, supaya mereka bisa mengikuti 

kita. 

                                                           
11

 Lihat transkip wawancara 11/W/16-V/2018 pada lampiran. 
12

 Lihat transkip wawancara 10/W/15-V/2018 pada lampiran. 



 

 
 

Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh para Mushrifah sudah cukup 

baik. Apalagi melihat tahun ke tahun, tahun ini merupakan yang 

pengelolaannya sudah cukup baik. Semua perkembangannya cukup 

signifikan dari pada tahun-tahun sebelumnya. Ukhti>   Supriyanti juga 

menyampaikan mengenai upaya Mushrifah dalam meningkatkan 

kedisiplinan mahasantri, yaitu sebagai berikut:
13

 

Selain yang disampaikan oleh Ukhti>  -Ukhti>   tadi ya, ada satu hal lagi 

yang diadakan di Ma‟had yaitu dengan diadakannya bel disetiap kegiatan. Hal 

ini dilakukan supaya mahasantri berangkat lebih awal dari pada ustadz/ahnya 

yang mengajar ta‟lim. Tujuannya agar mahasantri mengetahui bahwa sudah 

waktunya pembelajaran segera dimulai. Bel yang digunakan ketika akan masuk 

pembelajaran Ta‟lim Al-Qur’a >n dan Tahfidz maka menggunakan do‟a pembuka, 

sedangkan pada waktu Ta‟limul Lughah, S}oba>hul lughah dan Ta‟limul Kitab 

menggunakan Mahalul Qiyam. Bel ini dibunyikan 15 menit sebelum kegiatan 

belajar mengajar dimulai. 

Hal ini dilakukan supaya mahasantri bisa menyadari ketika sudah 

waktunya berangkat, maka seharusnya segera berangkat menuju kelasnya 

masing-masing. Karena etisnya yang menunggu itu adalah murid bukan 

guru. Alhamdulillah usaha yang dilakukan Mushrifah tersebut berjalan 

dengan baik, meskipun sebagian masih ada yang melanggar. Karena kalau 

untuk membuat 100 mahasantri disiplin itu sangat sulit. Paling tidak 

masih ada yang mau disiplin dan semakin lamapun jumlahnya semakin 

meningkat itu sudah bisa membuat kedisiplinan di Ma‟had  jauh lebih baik. 

Kedisiplinan tumbuh dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara 

kecenderungan dan keinginan seseorang untuk berbuat agar memperoleh 
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sesuatu, dengan pembatasan atau peraturan yang diperlukan lingkungan 

terhadap dirinya. Sehingga kedisiplinan sangatlah penting untuk semua 

orang tanpa terkecuali. Berikut adalah penjelasan  tentang kondisi 

kedisiplinan di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo menurut 

bapak KH. Abdul Mun‟im selaku direktur Ma‟had
14

: 

Dari yang saya lihat selama ini kondisi kedisiplinan di Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo secara umum sudah sangat bagus. Apalagi 

mahasantri itu sebagian besar adalah dari sekolah umum. Selain itu mereka 

masuk Ma‟had karena diwajibkan dan kebanyakan dari mereka  hatinya tidak 

ikhlas (terpaksa). Meskipun terpaksa mereka masih ada yang mau 

melaksanakan peraturan yang ada. 

 

Sedangkan menurut Usta>dh Wildan Nafi‟i adalah:
15

 

Saya rasa apabila dilihat secara menyeluruh sudah baik ya, karena disini 

jumlah mahasantrinya lumayan banyak sedangkan pengurusnya hanya sekitar 

30 an orang. Upaya yang dilakukan Mushrifah juga semakin kesini semakin 

lebih baik. Biasanya anak itu kalau semakin diberi kelonggaran itu akan 

semakin semaunya sendiri. Jadi jadwalnya semakin padat akan semakin lebih 

baik. 

Dari Koordinator Divisi pendidikan sendiri menyadari akan 

peningkatan kedisiplinan dalam kegiatan-kegiatan Ma‟had. Apalagi pada 

kegiatan pondok Ramad{a>n ini mahasantri semakin disiplin dalam 

mengikuti semua kegiatan yang ada. Ukhti>  Ayu „Aisyah menyampaikan 

sebagai berikut:
16 

Menurut saya kedisiplinan mahasantri saat ini semakin meningkat. Saya 

mengamati dari awal sampai saat ini benar-benar ada perubahan yang baik. 
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Ditambah lagi pada kegiatan pondok romadhon ini kegiatannya yang begitu full 

sampai jam 22.00, selain itu untuk pondok Ramadhon tahun ini mahasantri 

dilarang pulang selama 20 hari. Ya Alhamdulillah mereka hampir 95 % 

mengikuti peraturan itu, meskipun ada yang protes. 

 

Pendidikan kedisiplinan mahasantri merupakan elemen terpenting 

serta sarana paling efektif dalam proses pendidikan di Pondok Pesantren. 

Oleh karena itu pendidikan kedisiplinan harus benar-benar ditegakkan oleh 

semua orang yang terlibat di dalamnya.  Baik Pengelola, Mu‟allim , 

Mushrifah, dan Mahasantri.  

Begitu pula dengan pendapat mahasntri ada yang menyampaikan 

aspirasinya bahwa Ma‟had ini benar-benar memiliki kedisiplinan yang baik, 

berikut pendapat Ukhti > Yosi Galih Faradila sebagai mahasantri yang wajib 

berada di Ma‟had:
17

 

Sebenarnya kedisiplinan di Ma‟had ini sudah baik, akan tetapi dari 

mahasantri sendiri ada yang menganggap remeh. Sehingga dari mereka masih 

ada yang berlangganan terkena punishment.meskipun sudah tidak banyak sih, 

tapi ya tetap saja mereka melanggar peraturan yang ada. 

 

Kedisiplinan teman-teman dalam mengikuti kegiatan sudah 

semakin meningkat, seperti yang telah disampaikan oleh Ukhti> Luthfia Nur 

Wakhidah mahasantri angkatan 2017, berikut ini adalah penjelasan yang 

disampaikan:
18
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Kedisiplinan teman-teman dalam mengikuti kegiatan di Ma‟had 

sekarang sudah lebih meningkat, karena adanya punishment yang diterapkan 

saat mereka tidak mengikuti kegiatan maupun melanggar peraturan yang telah 

dibuat. Untuk mengetahui mereka melanggar atau tidak adalah dengan cara 

merekap semua absen yang telah disiapkan oleh masing-masing divisi dalam 

semua kegiatan Ma‟had. 

 

Selain pernyataan di atas mereka juga ada yang menyampaikan bahwa 

kedisiplinan mahasantri sudah baik. Akan tetapi terkadang kurang disiplin, tapi 

itu hal yang wajar karena kesadaran tiap orang itu berbeda. Berikut ini pernyataan 

yang disampaikan oleh Ukhti> Yosi Galih Faradila:
19

 

Sudah disiplin, namun terkadang masih agak kurang disiplin hal 

demikian saya anggap wajar karena setiap anak mempunyai tingkat kedisiplinan 

yang berbeda.beda dan tidak bisa dihindari sedisiplin apapun seseorang pasti 

adakalanya mempunyai titik jenuh yang mungkin berakibat pada menurunnya 

tingkat kedisiplinan mahasantri. 

 

Maksudnya adalah keadaan sebenarnya mahasantri itu sudah banyak 

yang disiplin namun  karena ada penyebab tertentu sehingga membuat 

mahasantri tersebut tidak disiplin. Contohnya ketika mahasantri seharusnya 

jam  16.00 sudah di dalam kelas, akan tetapi karena jam kuliahnya molor 

maka mahasantri tersebut tidak bisa disiplin. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan 

mahasantri sudah lebih disiplin dari yang sebelumnya masih banyak yang 

belum mengikuti shalat jama‟ah sekarang sudah banyak yang mengikuti 

shalat jama‟ah, dari yang sebelumnya sering tidak masuk ta‟lim sekarang 
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masuk ta‟lim lebih awal. Jadi dapat dilihat bahwa kedisiplinan mahasantri 

itu benar-benar lebih disiplin dari sebelumnya.  

2. Data tentang bentuk-bentuk reward dan punishment di Ma’had al-Ja>mi’ah 

U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo tahun  2017/2018 

Reward maupun punishmnt itu penting untuk diterapkan di suatu 

lembaga, karena dengan adanya hal tersebut pasti kedisiplinan akan jauh 

lebih baik. Untuk reward itu sendiri tidak harus disosialisasikan berbeda 

dengan punishment seperti yang di sampaikan oleh Usta>dh Wildan Nafi‟i 

sebagai berikut:
20

 

Reward itu ya direalisasikan saja akan tetapi tidak perlu di 

sosialisasikan. Kondisinya itu memang berbeda-beda. Seandainya reward itu 

adalah sesuatu yang bisa kita upayakan dengan mudah itu ya bisa kita 

memberikan janji-janji tapi kita juga harus memikirkan kapasitas kemampuan. 

Yang perlu disosialisasikan itu adalah kedisiplinan yang kamu lakukan itu tadi. 

Reward itu tidak perlu disosialisasikan kepada mahasantri akan 

tetapi yang terpenting adalah tindakan  realisasinya saja. Karena reward 

bisa dijadikan kejutan bagi mahasantri. Apalagi melihat ma‟had ini tidak 

begitu mempunyai banyak dana untuk kegiatan rutin pemberian reward 

yang berupa barang. 

Reward dan punishment merupakan sarana untuk mengantarkan 

mahasantri lebih disiplin dalam menjalankan peraturan maupun mengikuti 

pembelajaran atau kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga. Di Ma‟had 
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ini juga diterapkan pemberian reward dan punishment guna meningkatkan 

kedisiplinan karena selama ini kedisiplinan di Ma‟had masih sangat kurang 

sekali. Berikut penjelasan Ukhti> Ayu „Aisyah tentang penerapan reward 

dan punishment:
21

 

Iya disini memang diterapkan reward dan punishment,  reward 

diterapkan disini supaya mereka lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Punishment juga kami terapkan, akan tetapi punishment yang kami berikan 

adalah punishment yang mendidik para mahasantri.  

 

Ukhti> Ulfiya Iliyyin Nayyiroh juga memberikan penguatan tentang 

adanya punishment dan reward yang diberikan oleh para pengurus kepada 

para mahasantri, berikut ini penjelasan yang disampaikannya:
22

 

Di akhir semester bagi mahasantri yang memiliki kedisiplinan tinggi 

akan mendapat predikat, iya punishment juga diberikan kepada mahasantri. Hal 

itu dillakukan untuk meningkatkan kedisiplinan karena awal mereka masuk 

Ma‟had kebanyakan dari mereka menyepelekan kegiatan dan peraturan yang 

ada. 

 

Dengan adanya penerapan reward dan punishment  ini mampu 

meningkatkan kedisiplinan yang ada. Meskipun terkadang rasa kesulitan itu ada 

tapi berkat kerjasama yang dilakukan antar Mushrifah itu lebih mempermudah. 

Ada beberapa mahasantri yang pernah mendapatkan reward maupun 

punishment ketika di Ma‟had. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Ukhti>  

Siti Khofifatus Sholikah:
23
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Alhamdulillah, saya pernah mendapatkan semua. Saya merasa bahagia 

karena saya bisa mendapatkan reward yang sebelumnya tidak pernah 

terfikirkan bahwa saya akan mendapatkannya. Dan pasti banyak yang 

mengharapkan untuk mendapatkan reward. Akan tetapi saya sangat kecewa 

pada diri saya sendiri karena saya mendapatkan punishment yang sebelumnya 

tidak pernah saya dapatkan waktu di pondok pesantren sekarang saya dapatkan 

disini. Insyaallah ini adalah punishment yang pertama dan terakhir yang saya 

dapatkan disini. 

Pernyataan lain disampaikan oleh Ukhti> Dewi Syifak F. sebagai 

berikut:
24

 

Alhamdulillah saya juga pernah mendapatkan reward ketika di Ma‟had 

ini. Harapan saya dengan mendapat reward ini bukan untuk dijadikan 

kesombongan. Akan tetapi bisa lebih mendorong motivasi untuk saya sekaligus 

teman-teman supaya lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada 

di Ma‟had, dan saya juga merasa senang. Saya juga pernah mendapatkan 

punishment ketika tidak mengikuti shalat  jama‟ah. Saya merasa malu pada diri 

saya sendiri. 

Ada berbagai macam bentuk reward dan punishment dalam upaya 

meningkatkan kedisiplinan di Ma‟had. Berikut ini adalah penjelasan dari 

Ukhti>   Ulfiya I. N sebagai ketua Ma‟had Putri:
25

 

Untuk reward yang diadakan hanya sebagian kecil saja. Macam-macam 

reward di Ma‟had U<lil Abs}ar adalah 1) predikat biasanya diberikan kepada 

mahasantri yang memiliki kedisiplinan serta prestasi yang baik, 2) pujian 

diberikan kepada mahasantri yang tidak melakukan pelanggaran. 3) piala hanya 

diberikan kepada mahasantri yang paling disiplin. Sedangkan untuk punishment 

nya adalah 1) membersihkan Ma‟had 2) denda 3) membaca, menulis dan 

menghafal Al-Qur’a>n 4) teguran. 

 

Selain pendapat di atas ada juga yang menyebutkan apa saja reward 

dan punishment yang di Ma‟had U<lil Abs}ar. Berikut ini penyampaian 

Ukhti>   Siti Umi Rohmah:
26
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Di Ma‟had itu reward yang biasanya diberikan adalah piala dan piagam 

penghargaan untuk mahasantri teladan. Dan untuk mahasantri teladan ini hanya 

diambil satu. Karena disini anaknya yang benar-benar disiplin dan benar-benar 

bisa dijadikan teladan untuk mahasantri yang lainnya. 

 

 Ukhti> punishment yang ada. Berikut ini adalah penjelasan dari 

Koordinator Divisi pendidikan tersebut:
27

 

Reward meliputi: pemberian piala dan piagam penghargaan  bagi 

mahasantri teladan dan berprestasi, serta nilai syahadah yang memuaskan bagi 

mahasantri yang menaati peraturan dan berprestasi. Punishment meliputi: 

punishment yang dilakukan 1 bulan sekali, punishment yang diadakan oleh 

divisi pendidikan, divisi keamanan dan divisi peribadatan, dan penyitaan 

barang-barang atau pakaian yang dilarang digunakan di dalam Ma‟had, seperti 

rok sekini, celana jeans dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dengan 

adanya berbagai macam reward serta  punishment ini mampu 

meningkatkan kedisiplinan di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo. Peraturan-peraturan di Ma‟had pun cukup banyak, seperti yang 

disampaikan Ukhti>   Yuliani sebagai berikut:
28

 

1) Mahasantri tidak diperkenankan boncengan dengan laki-laki yang 

bukan muhrim, 2) Mahasantri tidak diperkenankan memakai celana saat keluar 

dari Ma‟had, 3) Mahasantri dilarang membawa celana jeans, 4) Mahasantri 

datang ke Ma‟had tepat waktu sesuai dengan ketentuan 5) Mahasantri tidak 

boleh keluar dari Ma‟had setelah jam 21.00, 6) Mahasantri harus mengikuti 

ta‟lim sesuai jadwal yang telah ditentukan, 7) Mahasantri harus mengikuti 4 

waktu shalat jama‟ah serta istighosah. Dan masih banyak lagi peraturan lainnya. 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan (tata tertib) Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018.
29

 

 Peraturan  Umum 
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a) Tidak diperbolehkan membawa teman menuju sayap atau kamar 

b) Mengenakan busana yang baik dan rapi selayaknya mahasantri  

c) Bertegur sapa dengan pengurus dan jajarannya sesuai dengan etika 

d) Tidak diperbolehkan berboncengan antara laki-laki dan perempuan kecuali adanya 

udzur dhoruri 

e) Tidak boleh berkata kotor 

f) Tidak boleh membawa, memakai atau menyimpan celana pensil dan rok skinny 

 

Peraturan Keamanan 

a) Izin pulang dihari aktif hanya dikarenakan ada acara yang mendesak dan tidak 

dapat diwakilkan 

b) Pulang pada hari jum‟at-minggu harus ada bukti kepulangan menggunakan buku 

kepulangan 

c) Dilarang menyetrika dimalam hari sebelum jam 24.00 

d) Dilarang memakai atribut yang berhubungan dengan pencak silat 

e) Jam malam 21.00 

f) Tidak boleh izin diwakilkan 

g) Tidak boleh berjalan melewati aula tengah dengan mengenakan celana, dalam 

bentuk apapun dan baju lengan pendek 

h) Tidak diperkenankan mengenakan celana olahraga  (trenning) di luar Ma‟had 

i) Tidak diperkenankan menggunakan celana dalam bentuk apapun kecuali celana 

kain hitam polos ketika keluar ma‟had/kuliah dan hanya saat pulang atau bepergian 

jauh. 

j) Dilarang mengenakan pakaian ketat dan transparan, memakai aksesoris dan make 

up yang berlebihan 

k) Tidak diperbolehkan menjemur baju di jendela 

 

Peraturan peribadatan 

Semua mahasantri harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

peribadatan, yaitu: 

a) Mengikuti shalat berjama‟ah 5 waktu kecuali shalat Zuhu>r dan Ashar 

b) Mengikuti kegiatan Istighasah tiap sore 

c) Mengikuti kegiatan bulanan malam jum’at Muha>d}arah, Diba’i>yyah, Ta’limul Asr 

d) Mengikuti rutinan malam jum’at Ya>sin dan Tahli>l 

 

Peraturan Pendidikan 

 Semua mahasantri harus mengikuti semua pembelajaran di Ma‟had 

a) Harus masuk Ta‟lim  

b) Tidak boleh alfa 1x pun 

c) Apabila tidak masuk maka harus izin dan dengan alasan yang masuk akal serta   

benar-benar darurat 

d) Dan harus membeli surat yang telah disediakan dengan ditanda tangani pengurus 

 

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan mahasantri 

bisa lebih disiplin dalam menjalani kehidupan di Ma‟had. Supaya mereka 



 

 
 

tidak seenaknya sendiri dalam mengikuti semua kegiatan. Kebanyakan dari 

mereka adalah dari umum sehingga mereka perlu dituntun sedikit demi 

sedikit. 

Peraturan-peraturan ini dibuat oleh tiap divisi setelah pergantian 

kepengurusan. Kepengurusan ini berganti tiap setahun sekali, oleh sebab 

itu peraturan bisa jadi tiap tahun bertambah banyak. Karena bisa ditambah 

lagi oleh pengurus yang baru. Dan pergantian pengurus itu ditandai dengan 

adanya Musyawarah Besar. 

3. Data tentang kendala dalam Meningkatkan Kedisiplinan Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018 

Tujuan yang ingin dicapai begitu penting dalam suatu lembaga yaitu 

mendisiplinkan mahasantri yang jumlahnya lumayan banyak. Dari IAIN 

Ponorogo sendiri menunjuk beberapa orang untuk menjadi pengelola 

Ma‟had supaya bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Akan tetapi 

disini yang berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan mahasantri 

adalah Mushrifah, karena merekalah yang membimbing, mengawasi dan 

mendampingi mahasantri secara langsung. Berikut penjelasan Usta>dh Zam-

Zam Musthafa terkait dengan peran Mushrifah dalam meningkatkan 

kedisiplinan:
30

  

Iya Mushrifah itu sangat berperan, kalau hanya Mu‟allim dan pengelola 

saja tanpa Mushrifah ya tidak bisa, jadi sama-sama menguntungkan. Jadi semua 

itu mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Kalau sekarang ini 
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kerjanya Mushrifah  ya sudah Nampak lah, kalau dulu itu yang mengerjakan itu 

hanya saya jadi saya juga kerepotan untuk melaksanakan tugas itu. Kalau 

sekarang kan setiap ada kegiatan ketuanya sudah beda-beda, dan sekarang itu 

sudah jelas strukturnya dari atas sampai bawah. 

Mushrifah memang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

meningkatkan kedisiplinan, akan tetapi ada kendala-kendala yang dihadapi 

oleh para Mushrifah. Seperti yang disampaikan oleh Ukhti>  Anggi:
31

 

Kendala itu pasti ada, akan tetapi berkat usaha yang dilakukan oleh para 

Mushrifah semua itu bisa terselesaikan meskipun tidak sepenuhnya. Kendala 

yang kami hadapi adalah setiap mahasantri yang melanggar kedisiplinan pasti 

akan protes/ tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka mendapatkan 

hukuman dari para pengurus, dengan berbagai macam alasan. Tapi bila mereka 

tidak mau melakukan hukuman yang dilakukan maka hukumannya akan 

ditambah. 

 

Selain dari pernyataan di atas, Ukhti> Siti Umi Rohmah juga 

menyampaikan sebagai berikut:
32

 

Sebenaranya kendalanya adalah dari mahasantri sendiri, karena mereka 

memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan tidak mungkin kalau untuk 

menyamakan karakter mereka semua. Jumlah mahasantripun beberapa kali lipat 

dari jumlah Mushrifah yang ada. Sehingga kami sebagai Mushrifah harus sabar 

dalam menghadapi ini semua. 

 

Sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi para Mushrifah 

merupakan tantangan yang harus dihadapi serta merupakan penguji 

kesabaran para pengurus. Karena dengan adanya tantangan ini pengurus 
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bisa tahu seberapa kemampuan pengurus dalam menghadapi ujian yang 

dilaluinya. Ukhti>   Supriyanti menyampaikan:
33

 

Kendalanya yang pertama adalah banyak mahasantri yang 

menyepelekan peraturan yang dibuat oleh para pengurus Ma‟had Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo, sebenarnya kami merasa kesulitan tapi karena kerjasama yang 

dilakukan antar Mushrifah itu lebih mempermudah pekerjaan kami. Yang kedua 

adalah mahasantrinya lumayan susah diatur dan terlalu banyak alasan. 

 

Dari kendala-kendala yang dihadapi pengurus dalam meningkatkan 

kedisiplinan mahasantri ini sebenarnya yang paling penting adalah usaha 

untuk menyadarkan mereka semua. Memang untuk menyadarkan itu jauh 

lebih sulit dari sekedar membimbing saja. Berikut penyampaian Usta>dh 

Wildan Nafi‟i:
34

 

Sebenarnya yang terpenting itu adalah bisa menyadarkan mereka. Kita 

juga harus memahami karena santri itu majemuk, ada pendekatan yang sifatnya 

itu normatif. Kalau ada aturan begini maka ya harus begini, tapi itu tidak bisa 

dilaksanakan semata-mata hanya menggunakan siasat. tapi biasanya dengan 

begitu mereka hanya melakukannya karena takut bukan karena sadar. Supaya 

bisa patuh karena sadar paling penting itu yang pertama memberikan teladan. 

Akan tetapi memberikan teladan itu bukanlah hal yang mudah, karena apabila 

kita melakukan kesalahan sedikit saja mereka langsung berubah gitu ya tidak. 

Akan tetapi itu semua membutuhkan proses. Belum lagi kalau yang 

memberikan teladan itu tiba-tiba dengan tidak sengaja melakukan kesalahan 

mereka justru akan memanfaatkan itu sebagai alasannya. Yang kedua adalah 

merangkul mereka semua, akan tetapi kita juga harus tetap bisa menunjukkan 

wibawa. 

 

Jadi dapat kita ketahui bahwa menyadarkan mahasantri itu bukan hal 

yang mudah, akan tetapi ketika tetap mau berusaha pasti semua itu akan  

ada hasilnya. Yang terpenting usaha itu tidak menjatuhkan wibawa seorang 

pengurus. 
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 Lihat transkip wawancara 12/W/17-V/2018 pada lampiran. 
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 Lihat transkip wawancara 07/W/8-V/2018 pada lampiran. 



 

 
 

Dari hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa Mushrifah 

sangat berperan dalam meningkatkan kedisiplinan mahasantri putri. Akan 

tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para Mushrifah dalam 

meningkatkan kedisiplinan yaitu karena setiap mahasantri mempunyai 

karakter yang berbeda-beda dan karena kurangnya jumlah mushrifah. Dan 

yamg harus mushrifah lakukan adalah dengan cara menyadarkan 

mahasantri dengan pelan-pelan. Belum lagi karena mahasantrinya setiap 

tahun ganti sehingga setiap ada mahasantri baru harus siap untuk memulai 

kembali. 
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BAB V  

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Kedisiplinan Mahasantri Putri Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo tahun 2017/2018 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu 

sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan 

peraturan yang berlaku. Disiplin adalah sikap menaati peraturan yang telah 

ditetapkan tanpa pamrih. Di samping mengandung arti taat dan patuh pada 

peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, 

perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab 

atas tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang 

ditekuni.
1
 

Selain itu kedisiplinan sangatlah penting untuk diterapkan dalam proses 

pembelajaran disekolah. Kedisiplinan yang tinggi tidak hanya dapat mendukung 

kelancaran seluruh kegiatan sekolah, tetapi peserta didik juga dapat belajar 

membiasakan diri untuk berperilaku positif, yang bermanfaat bagi dirinya dan 

lingkungannya.
2
 Disiplin sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, karena 

itu ia harus ditanamkan secara terus menerus agar menjadi  kebiasaan. Orang-

orang yang berhasil dalam bidang pekerjaan, umumnya adalah orang yang 

                                                           
1
 Ngainun Naim, Character Building optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),142-143. 
2
 Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan Aplikasi, Strategi dan Inovasi (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2018), 41. 
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mempunyai kedisiplinan tinggi, sebaliknya orang yang gagal adalah mereka yang 

tidak disiplin. 
3
 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dideskripsikan data 

mengenai pentingnya kedisiplinan mahasantri putri Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018 seperti yang telah diungkapkan Usta>dh 

Wildan Nafi‟i bahwa disiplin itu sangat penting karena merupakan bagian dari 

menghargai diri. Kedisiplinan itu adalah cerminan dari komitmen itu sendiri. 

Sehingga apabila orang tersebut tidak disiplin maka tidak menghargai dirinya 

sendiri. Apalagi mereka sebagai mahasantri orang yang terpilih untuk di Ma‟had 

seharusnya mempunyai tingkat kedisiplinan yang lebih baik daripada mahasiswa 

yang tidak di Ma‟had. 

Oleh karena itu seharusnya mereka sebagai mahasantri harus tahu 

seberapa penting kedisiplinan itu. Belum lagi mereka di ma‟had adalah orang-

orang yang terpilih untuk merasakan hidup menjadi seorang santri. Betapa 

ruginya hidup ini apabila tidak dimanfaatkan, karena waktu itu tidak akan bisa 

terulang kembali. Waktu yang sudah terlewat akan lewat begitu saja tanpa 

berfikir apakah selama ini sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau 

malah disia-siakan. 

                                                           
3
 Veithzal Rivai Zainal dkk, The Economics of Education Mengelola Pendidikan Secara 

Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 

245. 
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Keteladanan dan perkataan , sikap dalam semua tindakan para guru  akan 

dijadikan  panutan bagi siswa yang dapat merasuk ke dalam pribadi siswa dan 

sering kali melebihi keteladanan dari orangtuanya di  rumah. Sikap dan 

perbuatan yang ditunjukkan guru pada dasarnya merupakan  bagian dari upaya 

pendisiplinan siswa disekolah. Disiplin yang dimiliki siswa merupakan  hasil 

interaksi dari berbagai macam unsur di sekelilingnya.
4
 Disekolah apabila disiplin 

dikembangkan dan diterapkan dengan baik , konsisten dan konsekuen akan 

berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku siswa.
5
 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dideskripsikan data 

mengenai upaya Mushrifah dalam meningkatkan kedisiplinan Mahasantri adalah 

dengan memberikan teladan yang baik kepada mahasantri, memberikan reward  

supaya mereka lebih semangat, memberikan punishment bagi yang melanggar 

dan selalu mengabsen dalam semua kegiatan. Pengurus juga harus bisa 

merangkul mahasantri selain itu di Ma‟had juga diadakan bel disetiap kegiatan 

supaya mahasantri bisa masuk Ta‟lim tepat waktu.  

Dari teori serta data tersebut dapat dianalisis bahwa semua upaya yang 

dilakukan pengurus tersebut adalah bertujuan untuk mendisiplinkan Mahasantri. 

Supaya mereka bisa menjadi orang yang sukses dikemudian hari. Semua 

dilakukan hanyalah untuk kebaikan mahasantri itu sendiri. Tidak ada keuntungan 

                                                           
4
 Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di sekolah Konsep, Teori dan Aplikasinya, 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 128. 
5
 Ibid, 130. 
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secara pribadi untuk pengurus. Karena dengan kebiasaan yang baik pasti hasilnya 

juga akan baik. Kedisiplinan merupakan salah satu jembatan untuk menuju 

sukses, sehingga kedisiplinan seseorang menentukan kesuksesan seseorang 

tersebut. Sebenarnya sukses dan gagal seseorang adalah merupakan suatu pilihan, 

yaitu apakah kita mau memilih jalan sukses atau memilih jalan gagal. Sukses dan 

gagal adalah pilihan masing-masing individu dan hal itu ditentukan oleh sikap 

masing-masing individu.  

Sukses adalah sebuah jalan yang dibuat oleh mereka-mereka yang 

berketetapan untuk sukses melalui sikap disiplin, rajin, jujur, tegas, loyal dan lain 

sebagainya. Serta perilaku yang positif yang ditampilkan dalam menjalani 

kehidupan dan mewujudkan apa-apa yang diharapkan. Hal tersebut menandakan 

bahwa sukses adalah sebuah jalan yang dibuat oleh mereka sendiri. 

Demikian pula dengan kegagalan. Gagal adalah hasil dari sebuah sikap 

hidup. Melalui sikap yang tidak disiplin, cara berpikir yang negatif, sikap 

perilaku yang negatif, menutup diri, bermalas-malasan, pesimis dan sebagainya. 

Hal tersebut merupakan jalan yang telah diinformasikan oleh mereka yang 

pernah mengalami kegagalan. Karena disiplin dapat membangun karakter serta 

membangun diri pribadi seseorang dalam mencapai keinginan atau mimpi yang 

ingin diraih.Dengan kedisiplinan yang telah dibiasakan, maka kesuksesan akan 

menjadi suatu kemungkinan, bukan kemustahilan. Karena kedisiplinan adalah 

salah satu modal untuk meraih kesuksesan.  
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Berikut akan dibahas tentang Indikator disiplin, berikut ini adalah beberapa 

indikator disiplin:  Masuk tepat waktu, penggunaan waktu secara efektif, tidak 

pernah mangkir/ tidak masuk, mematuhi semua peraturan dan tanggung jawab.
6
   

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dideskripsikan data 

mengenai indikator disiplin di Ma‟had putri untuk saat  ini yang sudah bisa 

terlaksanakan adalah masuk tepat waktu dalam pembelajaran kelas ta‟lim, 

meskipun belum 100% bisa masuk tepat waktu karena ada alasan tertentu seperti 

kuliah sampai sore dan mengikuti seminar karena diwajibkan. Penggunaan waktu 

secara efektif adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hampir 

semua mahasantri itu sudah yang banyak mematuhi peraturan Ma‟had meskipun 

karena takut. Hal itu disebabkan karena adanya pemberian punishment bagi yang 

tidak mengikuti peraturan.jadi kebanyakan dari mereka disiplin karena terpaksa 

bukan karena sadar. Ketika mereka mempunyai tanggungan mereka semua sudah 

bisa bertanggungjawab atas apa yang diberikan. 

Dari teori serta data tersebut dapat di analisis bahwa hanya ada tiga 

indikator saja yang sudah bisa terealisasikan di Ma‟had. Hal itu disebabkan 

karena sebagian besar mahasantri belum bisa menggunakan waktu dengan 

efektif. Mereka masih sering bermain-main dan menggunakan hp berlebihan. 

Seharusnya hp itu dalam waktu-waktu tertentu dikumpulkan supaya bisa lebih 

                                                           
6

 Afandi Pandi, Concept & Indicator Human Resources Management for Management 

Research (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10. 

 



74 
 

 
 

efektif. Kebanyakan mahasantri masih pernah tidak masuk meskipun hanya satu 

kali. Memang ada yang tidak pernah tidak masuk akan tetapi hanya sebagian 

kecil saja. Namun karena usaha yang dilakukan pengurus kedisipliunan di 

Ma‟had sudah lebih baik. 

Untuk saat ini kedisiplinan mahasantri putri Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil 

Abshar IAIN Ponorogo sudah lebih baik dari pada awal mereka masuk Ma‟had. 

Ketika awal mereka masuk Ma‟had masih banyak yang melanggar, contohnya 

saja memakai celana jeans, memakai rok sekini, banyak yang tidak mengikuti 

shalat berjama‟ah, datang ke Ma‟had terlambat dan lain sebagainya. 

Dengan adanya usaha-usaha ini kedisiplinan di Ma‟had benar-benar bisa 

lebih terkondisikan dengan baik. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

hasilnya adalah kedisiplinan mahasantri putri di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

IAIN Ponorogo tahun 2017/2018 sudah baik.  

B. Analisis Data Bentuk-bentuk reward dan punishment di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018 

Reward adalah salah satu alat pendidikan yang digunakan sebagai hadiah 

(pembalas jasa) yang diberikan oleh guru kepada siswanya karena telah 

melakukan sesuatu yang baik.
7
sebagaimana firman Allah SWT dalam su>rah Al-

‘Imro>n 148yang berbunyi: 

                                                           
7
 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), 125. 



75 
 

 
 

                         

Artinya: karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan 

pahala yang baik di akhirat. dan Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat kebaikan..
8
 

 

Pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan, memperoleh harta 

rampasan, pujian-pujian dan lain-lain.  

Selain itu ada berbagai macam cara memberikan hadiah kepada siswa 

adalah sebagai berikut:
9
 

a. Untuk memberikan hadiah yang mendidik maka guru harus mengenal betul 

peserta didiknya dan mengerti bagaimana caranya menghargai mereka 

dengan tepat. 

b. Hadiah yang diberikan kepada peserta didik hendaknya tidak menimbulkan 

iri hati atau cemburu bagi peserta didik lainnya. 

c. Memberi hadiah hendaknya hemat. 

d. Janganlah memberi hadiah dengan menjanjikannya terlebih dahulu sebelum 

peserta didik menunjukkan perilaku baiknya. 

e. Guru harus berhati-hati dalam memberikan hadiah. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dideskripsikan data 

mengenai cara memberikan hadiah kepada mahasantri putri di Ma‟had untuk saat  

ini adalah pengurus sudah benar-benar mengenal mahasantrinya dari tingkah laku 

                                                           
8
 Alhidayah, Al-Qur’a>n Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Tanggerang: Kalim), 69. 

9
 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas……..180. 
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maupun akhlaknya dari kegiatan sehari-harinya. Memberikan hadiah yang tidak 

menimbulkan iri hati bagi mahasantri lainnya. Memberikan hadiah yang tidak 

membutuhkan biaya yang mahal. Tidak menjanjikan kepada mahasantri tentang 

hadiah yang akan diberikan. Pengurus sangat hati-hati dalam memberikan hadiah. 

Maksud pengurus memberikan reward kepada mahasantri adalah 

sebagai alat untuk mendidik mahasantri supaya mereka dapat merasa senang 

karena perbuatan/pekerjaannya mendapat penghargaan. Selain itu dengan 

pemberian reward dapat membuat  mereka lebih giat lagi usahanya untuk 

memperbaiki dirinya. Dengan begitu mereka akan mempunyai kemauan yang 

kuat untuk berbuat  yang lebih baik.  

Bentuk-bentuk reward yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:
10

 

a. Pujian  

b. Imbalan uang/barang 

c. Do‟a 

d. Tanda penghargaan 

e. Wasi‟at kepada orang tua (Maksudnya melaporkan segala sesuatu yang 

berkenaan dengan kebaikan murid di sekolah, kepada orangtuanya di 

rumah). 

f. Liburan dan bermain 
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 Arief Armai, Pengantar Ilmu……., 127-128. 
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Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang diterapkan di Ma‟had 

putri hanya ada  beberapa saja, berikut ini adalah bentuk-bentuk reward yang ada 

di Ma‟had putri: 

a) predikat biasanya diberikan kepada mahasantri yang memiliki 

kedisiplinan serta prestasi yang baik. 

b) pujian diberikan kepada mahasantri yang tidak melakukan pelanggaran. 

c) piala dan piagam penghargaan diberikan kepada mahasantri yang paling 

disiplin. 

Dari teori serta data yang ada di Ma‟had dapat dianalisis bahwa 

pemberian predikat dapat memotivasi mahasantri untuk lebih disiplin, karena 

mereka merasa dihargai oleh pengurus. Pemberian predikat ini sebenarnya efektif 

untuk semua orang. Reward yang berupa pujian ini kurang efektif untuk 

digunakan karena mereka merasa itu adalah tidak ada sesuatu yang istimewa di 

dalamnya. Hanya bagi orang tertentu saja bisa dikatakan istimewa seperti orang 

yang selalu menghormati orang yang lebih tua. Reward yang berupa piala dan 

piagam penghargaan bisa lebih memotivasi siswa untuk lebih disiplin karena 

yang bisa mendapatkannya adalah orang tertentu saja, sehingga harus bisa 

memanfaatkan kondisi yang ada.  

Memang reward yang diberikan tidak terlalu banyak, akan tetapi tetap 

saja ini merupakan usaha untuk meningkatkan kedisiplinan mahasantri.karena 

sebisa mungkin pengurus selalu berusaha yang terbaik untuk mahasantrinya. 
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Seharusnya untuk reward itu ditambah lagi, supaya kedisiplinan mahasantri bisa 

lebih maksimal lagi. 

Punishment menurut Ngalim Purwanto adalah penderitaan yang 

diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang guru sesudah terjadi 

suatu pelanggara atau kesalahan. Setiap pendidik hendaknya memperhatikan 

syarat-syarat dalam pemberian hukuman, yaitu:
11

 

a) pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang. 

b) Harus didasarkan kepada alasan . 

c) Harus menimbulkan kesan dihati anak. 

d) Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik. 

e) Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan. 

Sedangkan maksud pengurus memberikan punishment juga sama dengan 

pemberian reward yaitu sebagai alat untuk mendidik mahasantri. Hanya saja 

kalau pemberian punishment ini bermaksud dengan adanya punishment ini 

bertujuan untuk memperbaiki mahasantri supaya jangan berbuat kesalahan 

semacam itu lagi. Dengan adanya pemberian punishment ini bisa menimbulkan 

perasaan takut kepada si pelanggar. Sehingga dengan begitu mereka akan lebih 

disiplin lagi dalam menjalani peraturan yang ada. Oleh karena itu kemungkinan 

besar kemungkinan anak meninggalkan suatu perbuatan itu hanya karena takut, 

bukan karena kesadaran bahwa perbuatannya itu memang tidak baik. 

                                                           
11

 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas……, 176-177. 
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Berikut ini adalah bentuk-bentuk punishment yang umumnya diberikan 

oleh guru kepada peserta didiknya sebagai berikut: 

7) Menatap tajam peserta didik 

8) Menegur peserta didik 

9) Menghilangkan privllege 

10) Penahanan di kelas 

11) Hukuman badan 

12) Memberikan skor pelanggaran 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan hanya ada empat macam 

punishment yang diterapkan di Ma‟had putri yaitu: 

a) membersihkan Ma‟had 

b)  denda 

c)  Membaca, menulis dan hafalan  Al-Qur’a>n  

d) teguran. 

 Dari teori dan data yang ada dapat dianalisis bahwa punishment yang 

diterapkan di ma‟had itu hanya sebagian kecil saja. Alangkah lebih baiknya jika 

ditambah lagi demi efektifnya kedisiplinan yang diterapkan di Ma‟had sampai 

benar-benar bisa disiplin semua. Karena kesadaran mereka sendiri tanpa ada 

paksaan dari pengurus.  

 Pemberian hukuman dengan menbersihkan ma‟had ini lumayan efektif 

karena sebagian besar dari mereka paling males kalau disuruh bersih-bersih.  
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Kalau dengan denda itu hanya efektif bagi yang kurang mampu saja, bagi yang 

mampu justru menyepelekannya.untuk menulis, membaca dan menghafal Al-

Qur’a>n juga lumayan efektif  karena mereka merasa keberatan untuk hafalan. 

Kalau untuk teguran ini sebenarnya kurang efektif karena tidak ada unsur untuk 

menakut-nakuti. 

 Pemberian punishment ini bertujuan supaya mahasantri menjadi orang 

yang lebih disiplin dalam segala hal. Karena merupakan alat pendidikan maka 

hukuman hendaklah senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran, 

sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan, selalu bertujuan kearah 

perbaikan dan hendaknya diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri. 

Penerapan punishment di Ma‟had putri ini tidak ada yang berupa hukuman fisik. 

Karena diberikan punishment ini sifatnya yang hanya mendidik mereka saja. 

Reward dan punishment mempunyai persamaan yang, persamaannya 

adalah keduanya merupakan reaksi dari pendidik atas perbuatan yang dilakukan 

oleh peserta didik. Kedua-duanya merupakan alat pendidikan. Reward dan 

punishment ditimbulkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh 

peserta didik. Reward dan punishment ditimbulkan atas usaha si pendidik untuk 

memperbaiki akhlak dan budi pekerti peserta didik itu sendiri. 

Beberapa perbedaan reward dan punishment adalah: Reward diberikan 

karena perbuatan-perbuatan yang baik telah dilakukannya, sedangkan 

punishment dijatuhkan atas perbuatan yang buruk telah dilakukannya. Di dalam 
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proses pendidikan, akibat hukuman itu jauh lebih besar daripada akibat yang 

ditimbulkan oleh pemberian reward.  

C. Analisis Data Kendala dalam Meningkatkan Kedisiplinan mahasantri Putri 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo tahun 2017/2018 

 Faktor-faktor yang sering menjadi kendala dalam meningkatkan 

kedisiplinan adalah: 

a) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan 

b) Lunturnya kedisiplinan 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa kendala yang 

ada di Ma‟had sebagian besar adalah dari mahasantri itu sendiri. Akan tetapi dari 

hasil analisis yang ada selain dari mahasantrinya sendiri disebabkan karena 

jumlah Mushrifah yang berbanding jauh dengan mahasantrinya. Jumlah 

mahasantri putri ada 173 sedangkan jumlah mushrifahnya hanya 30 orang saja. 

Supaya lebih efektif seharusnya satu Mushrifah tidak memegang lebih dari 5 

mahasantri. Seharusnya dari lembaga menambah lagi jumlah Mushrifah. 

Setiap usaha seseorang dalam melakukan segala sesuatu pasti akan ada 

kendala yang dihadapinya. Akan tetapi dengan adanya kendala itulah akan 

menjadi suatu tantangan yang harus dihadapinya. Harus tetap berusaha keras 

dalam melewati semuanya supaya apa yang telah direncanakan bisa sesuai apa 

yang diinginkan.  
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Begitu pula di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo ini, ada 

beberapa kendala yang dihadapi oleh para pengurus dalam meningkatkan 

kedisiplinan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengurus adalah sebagai 

berikut 

a) Mahasantri memiliki karakter yang berbeda-beda 

b) Mahasantri banyak yang sering protes 

c) Ada yang susah diatur 

d) Setiap tahun mahasantrinya ganti 

Kendala–kendala yang ada membuat para pengurus harus lebih disiplin lagi 

dalam mengadakan pemberian reward maupun punishment. Selain itu harus lebih 

ajeg lagi dalam melakukan segala sesuatu supaya mereka tidak sembrono. 

Sampai mahasantri benar-benar jera untuk melakukan pelanggaran. Karena 

dengan begitu kendala dalam meningkatkan kedisiplinan mahasantri bisa teratasi 

dengan lebih mudah lagi. 

Untuk mengatasi semua itu yang terpenting adalah membiasakan 

mahasantri untuk berbuat hal-hal yang positif. Dengan membiasakan lama 

kelamaan mereka akan sadar bahwa kedisiplinan benar-benar sangat penting 

untuk setiap orang.  

Kalau dari Mushrifah sendiri kendala yang sangat menonjol adalah karena 

kurangnya  jumlah Mushrifah. Karena jumlahnya yang tidak ada seper empat 
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dari jumlah mahasantri yang ada. Sehingga sebaiknya dari pengelola sendiri bisa 

menambah jumlah Mushrifah supaya tidak kualahan dalam mendisiplinkan 

mahasantri. Selain itu kendala yang terlihat adalah karena mahasantrinya setiap 

tahun ganti sehingga ketika mereka sudah mulai disiplin harus memulai dengan 

mahasantri yang baru lagi. 

Dengan kesadaran itulah pastinya semua kendala yang dihadapi akan 

segera terselesaikan. Asalkan selalu bekerjasama antar pengurus akan lebih 

mempermudah kerja mereka semua.  
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari uraian yang telah dibahas dari bab I sampai bab V di atas penulis  

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedisiplinan mahasantri Putri di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN 

Ponorogo ialah melalui program pemberian reward pada mahasantrri yang 

paling disiplin dan bisa dijadikan teladan bagi mahasantri yang lain. Serta 

diberikan punishment bagi mahasantri yang melanggar peraturan serta 

semua kegiatan ma‟had. 

2. Ada tiga bentuk reward dalam meningkatkan kedisiplinan mahasantri putri 

yang diterapkan di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo adalah: 

predikat biasanya diberikan kepada mahasantri yang memiliki kedisiplinan 

serta prestasi yang baik, pujian diberikan kepada mahasantri yang tidak 

melakukan pelanggaran dan piala serta piagam penghargaan diberikan 

kepada mahasantri yang paling disiplin. Ada empat bentuk punishment 

dalam meningkatkan kedisiplinan mahasantri putri yang diterapkan di 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo adalah membersihkan 

Ma‟had, denda, Membaca, menulis dan hafalan  Al-Qur’a>n serta teguran. 

3. Kendala yang dihadapi oleh para Mushrifah dalam meningkatkan 

kedisiplinan mahasantri putri adalah banyaknya mahasantri yang protes 

ketika diberi punishment, karakter yang berbeda-beda membuat Mushrifah 
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sulit untuk mengkondisikan apalagi mereka sebagian besar dari sekolah 

umum, banyaknya mahasantri yang menyepelekan peraturan Ma‟had putri  

al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo. Untuk kendala dari Mushrifah 

adalah karena kurangnya jumlah Mushrifah sehingga kedisiplinan 

mahasantri kurang terkondisikan. 

B. Saran 

Kepada semua pihak yang terkait baik dari Mushrifah maupun 

pengelola yang berada di Pesantren Mahasiswa Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

IAIN Ponorogo diharapkan: 

1. Mampu meningkatkan kedisiplinan di pesantren mahasiswa Ma’had putri 

al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar IAIN Ponorogo melalui peraturan yang lebih bijak 

dari pengelola Ma’had, karena apabila yang membuat dan menjalankan 

hanya dari Mushrifah saja masih banyak yang menyepelekannya. Hal itu 

disebabkan karena kebanyakan mahasantri masih menganggap Mushrifah 

itu sebagai teman sendiri. 

2. Seharusnya jumlah Mushrifah ditambah supaya bisa maksimal, karena 

jumlah Mushrifah tidak sebanding dengan jumlah mahasantri yang ada. 

Dan Mushrifah dengan mahasantri tidak dijadikan satu kamar supaya 

mereka bisa menghargai Mushrifah. 
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3. Jumlah Mushrifah seharusnya ditambah lagi supaya bisa efektif dalam 

mengawasi mahasantri, selain itu dalam waktu-waktu tertentu hp 

dikumpulkan agar mereka tidak hanya main hp saja. 

4. Seharusnya dalam memberikan reward dan punishment kepada mahasantri 

tetap istiqomah/ konsisten. Supaya mahasantri tidak menyepelekan 

peraturan yang ada. 

5. Seharusnya ada raport book supaya Mushrifah tidak kesulitan dalam 

melihat mana mahasantri yang sering melakukan pelanggaran dan mana 

yang tidak. 
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