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ABSTRAK 

Zam Zami, Dewi Fitria. 2019. Pengaruh Kinerja Pengurus 

Pondok Terhadap Disiplin Santri Pondok Pesantren 

Al- Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Skripsi. 

Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo, Pembimbing Dr Mukhibat, M.Ag. 

 

Kata kunci : Kinerja, Pengurus Pondok dan disiplin Santri 

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja atau hasil 

kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM dalam 

melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggungjawab 

yang diberikan. Pengurus pondok adalah sosok yang dapat 

membentuk dan memberi contoh bagi para santri untuk 

senantiasa menampilkan pribadi yang unggul sebagai sosok 

yang kreatif, mandiri, jujur, dan memiliki kedisiplinan yang 

tinggi. Keterkaitan kinerja pengurus dengan kedisiplinan santri 

merupakan hal sangat mendasar. Seorang pengurus harus bisa 

melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan 

membeikan teladan yang baik untuk para santri. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) 

Bagaimana kinerja kepengurusan santri di Pondok Pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo? (2) Bagaimana 

kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo? (3) Adakah pengaruh yang 

signifikan antara kinerja pengurus terhadap kedisiplinan santri 

di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi 

penelitiannya adalah santri Pondok Pesantren Al- Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo yang berjumlah 60 santri. 

Untuk uji Validitas dengan menggunakan korelasi product 
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moment dan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach, 

sedangkan untuk analisis data utamanya dengan menggunakan 

rumus regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 16.  

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan 

sebagai berikut: (1) Tingkat kinerja pengurus pondok di 

Pondok Pesantren Al- Barokah Mangusuman Siman adalah 

berkategori tinggi dengan frekuensi 5 santri  dengan prosentase 

8%. Dalam kategori sedang dengan frekuensi 49 santri dengan 

prosentase 82% dan kategori rendah dengan frekuensi 6 santri 

dengan prosentase 10%. (2) Tingkat disiplin santri di Pondok 

Pesantren Al- Barokah adalah dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi 7 santri  dengan prosentase 11%. Dalam kategori 

sedang dengan frekuensi 49 santri dengan prosentase 82% dan 

kategori rendah dengan frekuensi 4 santri dengan prosentase 

7%. (3) Kinerja pengurus pondok memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap disiplin santri santri Pondok Pesantren Al- 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Hal ini dibuktikan 

dengan berdasarkan nilai (t) diketahui thitung  sebesar 7.692 > 

ttabel 1,672 artinya variabel kinerja pengurus pondok 

berpengaruh terhadap disiplin santri Pondok Pesantren Al- 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Berdasarkan 

perhitungan koefisien determinasi, didapatkan kinerja pengurus 

pondok berpengaruh terhadap disiplin santri sebesar 49,6% 

sisanya yaitu 50,4% dipengaruhi oleh variabel lain.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di 

Indonesia dan memiliki peranan penting bagi negara dan 

perkembangan dakwah Islam. Fungsi pesantren, selain 

sebagai lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai 

lembaga sosial dan penyiaran agama Islam. Sebagai 

lembaga sosial, pesantren telah menampung berbagai 

santri yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. 

Semua santri disatukan dalam satu asrama tanpa 

membeda-bedakan latar belakang atau asal daerah masing-

masing. Kemudian pesantren sebagai penyiaran agam 

Islam dilihat dari fungsi pesantren sebagai tempat 

menuntut ilmu agama Islam dan tempat terselenggaranya 

1 
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kegiatan pengajian bagi santri maupun masyarakat umum.1 

Sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan formal, 

beberapa pesantren mengalami kemajuan pada aspek 

manajemen, hal ini dapat dilihat dari terebentuknya sebuah 

organisasi santri atau lembaga pengurus yang merupakan 

wadah bagi santri dalam menyelenggarakan kegiatan 

kepesantrenan baik dalam bidang penididikan, keamanan, 

kesenian, dan sebagainya. didalam organisasi inilah para 

santri melakukan musyawarah, rapat kerja dan evaluasi 

kegiatan. Mereka saling bekerjasama dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.   

Pesantren selain tempat membentuk dan melatih 

pribadi-pribadi yang alim dan bertaqwa, pesantren juga 

membentuk pribadi yang disiplin, tanggungjawab, terampil 

dan berjiwa kepemimpinan. Oleh karena itu, perlu adanya 

kesadaran bagi anggota organisasi dalam menjalankan 

                                                           
1 Nur Jamal, “Transformasi Pendidikan Pesantren dalam 

Pembentukan Kepribadian Santri,” Vol 8, 2 (Agustus, 2015), 65. 

2 
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fungsi manajemen dengan sebaik-baiknya. Agar fungsi 

pesantren sebagai lembaga pendidikan, dan sebagai 

pengembang dakwah islam dapat berjalan sesuai 

tujuannya.2 

Mengelola organisasi bukanlah hal yang mudah. 

Banyak hambatan dan dilema yang akan dihadapi dalam 

mewujudkan organisasi yang efektif dan produktif. 

Terlebih dalam hal mengelola manusia di dalam 

organisasi. Manusia dan cara mengelola sumber  daya 

manusia dalam lembaga pondok pesantren menjadi 

penting. Hal ini dapat dipahami karena semua kegiatan 

organisasi dalam pencapaian tujuannya bergantung kepada 

manusia yang mengelola organisasi pondok pesantren. 

Dalam struktur organisasi pondok pesantren, di 

mana faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari 

manajer adalah manajemen sumber daya manusia. Setelah 

                                                           
2Hoirul Anam, “Model Pembinaan Disiplin Santri,” Vol 2, 2 

(2014). 
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struktur organisasi didesain, kemudian setelah kewenangan 

dan tanggungjawab disusun, dan pekerjaan ditentukan, 

maka langkah berikutnya adalah menentukan dan 

menempatkan sumber daya manusia yang sesuai untuk 

setiap bagian dalam organisasi. 

Secara umum pesantren masih menghadapi kendala 

yang serius menyangkut ketersediaan SDM Profesional 

dan penerapan manajemen yang pada umumnya masih 

konvensional, misalnya tiada pemisah yang jelas antara 

yayasan, pimpinan madrasah, guru dan staf administrasi, 

tidak adanya transparasi sumber-sumber keuangan belum 

terdistribusinya peran pengelolaan pendidikan, dan 

banyaknya penyelenggaraan administrasi yang tidak sesuai 

dengan sumber, serta unit-unit kerja yang tidak sesuai 

dengan aturan baku organisasi. Kiai masih merupakan 

figur sentral dalam penentuan kebijakan pendidikan 

pesantren, rekrutmen ustadz atau guru, pengembangan 



5 
 

 
 

akademik, reward system, bobot kerja juga tidak 

berdasarkan aturan yang baku, dan penyelenggaraan 

pendidikan seringkali tanpa perencanaan.3  

Adapun dalam Pondok Pesantren Al-Barokah 

struktur kepengurusan dan pemimpinan menjadi sebuah 

keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan 

yang terjadi dalam sebuah organisasi ditentukan dengan 

bagaimana dan pengaruh yang diberikan oleh 

kepengurusan terhadap para santri. Berkembangnya 

sebuah pondok pesantren menjadi lebih baik atau malah 

berbalik menjadi terhenti, ditentukan dengan cara 

pemimpin mengambil sikap disetiap permasalahannya 

yang dihadapi. Namun dalam sebuah organisasi tidak 

selalu sesuai dengan kenyataannya dan pada saat peneliti 

melakukan observasi di Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo, peneliti mengamati ada 

                                                           
3Muhammad Zaibi, “Manajemen Pondok Pesantren dalam Rangka 

Meningkatkan Mutu Pendidikan,”Jurnal Pendas Mahakam,1 (Juni 2016). 
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beberapa pengurus pesantren yang tidak menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan baik dan kontinu, seperti 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan, pulang tanpa 

izin atau meninggalkan kegiatan pondok tanpa alasan yang 

tepat, sehingga menyebabkan tingkat kedisiplinan santri 

menurun seperti ada bebarap santri yang tidak mengikuti 

kegiatan rutin di Pondok, tidak melaksanakan tugas piket 

yang sudah dijadwalkan, pulang tanpa izin dan sebagainya. 

Sedangkan untuk peraturan yang ditetapkan di Pondok 

Pesantren Al- Barokah masih belum konsisten, terkadang 

ada peraturan yang dibuat tanpa adanya sosialisasi dengan 

para pengurus dan santri. Peraturan tersebut dibuat ketika 

ada santri yang melanggar padahal belum ada peraturan 

secara tertulis terkait pelanggaran tersebut.4 Oleh karena 

itu, sistem kinerja pengurus pondok juga mengalami 

penurunan baik dari sisi pengurus maupun anggota santri 

                                                           
4Hasil pengamatan tanggal 17 oktober 2018 di PP. Al-Barokah 

Mangunsuman Ponorogo 
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yang kurang optimal terhadap kedisiplinan dan peraturan 

yang sudah menjadi tata tertib yang ditentukan oleh 

pondok pesantren. Tetapi tidak semua kinerja  pengurus 

seperti itu ada juga beberapa pengurus yang memiliki 

tanggungjawab yang baik terhadap tugas yang diberikan 

dan pemimpin koord kegiatan yang memberikan arahan 

dan motivasi kepada anggotanya.  

Maka dari uraian diatas penulis mengambil 

penelitian yang berjudul  “Pengaruh Kinerja Pengurus 

Pondok Terhadap Disiplin Santri Pondok Pesantren 

Al- Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo”. 

 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan ruanglingkup masalah 

yang akan di kaji. Hal ini penting di lakukan agar 

pembahasan dapat terfokus sehingga tidak melebar kepada 
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kajian yang tidak relevan dengan tujuan awal maka perlu 

adanya batasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

2. Terfokus kedisiplinan santri dikarenakan rendahnya 

kinerja sebagian kepengurusan di Pondok Pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba 

membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam 

penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja kepengurusan santri di Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo? 

2. Bagaimana kedisiplinan santri di Pondok Pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo? 
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3. Adakah pengaruh yang signifikan antara kinerja 

pengurus terhadap kedisiplinan santri di Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti juga 

memiliki tujuan diantaraanya, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kinerja pengurus di Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui disiplin santri di Pondok Pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pengurus 

terhadap disiplin santri di Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, peneliti berharap bahwa penelitian ini akan 

memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara 

praktis. 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran tentang mengelola  suatu 

organisasi yang baik terutama dalam hal kinerja 

seseorang sebagai pelaku organisasi sehingga bisa 

membuat anggotanya menjadi lebih disiplin.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

keilmuan untuk riset suatu organisasi kedepannya.  
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2. Secara praktis 

a. Bagi penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta 

ilmu yang dapat diamalkan untuk generasi 

penerus. 

b. Bagi pelaku organisasi 

Untuk dijadikan bahan masukan agar selalu 

meningkatkan kinerjanya. 

c. Bagi santri  

Agar dapat ikut serta dalam meningkatkan 

kemajuan suatu organisasi. 

d. Dapat menjadi inisiator serta turut memberikan 

inspirasi sekaligus motivasi peneliti lain, untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang sekiranya 

terkait dengan gagasan peneliti. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian inti dan bagian akhir. Untuk memudahkan 

penulisan maka pembahasan dalam laporan akan 

dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan ini adalah: 

Bab Pertama, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan 

penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, adalah landasan teori tentang kinerja 

pengurus pondok dan disiplin santri serta kerangka berfikir 

dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai 
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kerangka acuan teori yang digunakan untuk melakukan 

penelitian.  

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang 

meliputti rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

responden, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab Keempat, adalah temuan dan hasil penelitian 

yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi 

data, analisis data (pengujian hipotesis) serta pembahasan 

dan interpetasi. 

Bab Kelima, merupakan penutup dan laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis 

dengan penelitian ini telah dilakukan oleh berbagai pihak, 

baik dalam bentuk skripsi maupun tesis dan lain-lain.  

Pertama, penelitian Afra Shafura Zahra Indra 

(13240078) jurusan Manajemen Dakwah yang berjudul 

Pengaruh Kepemimpinan Kyai terhadap Kinerja Pengurus 

di Pondok Pesntren An-Nur Yogyakarta. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah kepemimpinan kyai 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pengurus  di Pondok Pesantren An-nur bantul Yogyakarta. 

Sedangkan  metode yang digunakan yaitu dengan 

14 
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pendekatan kuantitatif, pengumpulan data menggunakan 

kuesioner/angket.  

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel 

yaitu probability sampling dengan teknik simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel yang digunakan secara 

acak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji validitas, uji reliabilitas, analis deskriptif 

kuantitatif, uji asumsi (uji normalitas dan uji linieritas), dan 

regresi linier sederhana dengan uji hipotesis ( uji t dan uji 

koefisien determinasi). 

Berdasarkan analisa data dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepemimpinan kyai berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus. Dengan 

melihat nilai beta pada kolom unstandarized coefficients 

adalah 0,428 dan uji t diketahui nilai thitung adalah 3,628 

lebih besar dari ttabel dengan niali 1,671. Nilai R square adalah 

0.182, berarti variabeel kepemimpinan memiliki pengaruh 
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sebesar 18,2% terhadap variabeel kinerja, sedangkan 81,8% 

disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini.  

Hasil penelitian terhadap 50 responden yaitu 

pengurus putra dan putri Pondok Pesantren An-Nur 

Yogyakarta dengan melalui uji validitas, reliabilitas, uji 

asumsi dan uji hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan antara kepemimpinan kyai terhadap 

kinerja pengurus Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta. 

Dalam hal ini dinyatakan bahwa Ha yang diajukan pada 

penelitian ini diterima dan Ho ditolak.  

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah pada penelitian terdahulu pada variabel 

bebasnya, dimana penelitian terdahulu menggunakan 

variabel kepemimpinan, sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel kedisiplinan santri.  
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Kedua, penelitian Dzulfiqar (210311159) jurusan 

Manajemen dakwah yang berjudul“Pengaruh Peraturan 

Pesantren terhadap Kedisiplinan Santri pada Pondok 

Pesantren Jabal Nur Jadid Desa Meurandeh Kabupaten 

Aceh Barat Daya ”. rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah peraturan berpengaruh terhadap kedisiplinan 

santri pada pondok pesantren Jabal Nur Jaddid desa 

Meurandeh Aceh barat daya dan berapa besar pengaruh 

peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri pada 

pondok pesantren Jabal Nur Jaddid desa Meurandeh Aceh 

barat daya. Sedangkan  metode yang digunakan yaitu 

dengan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data 

menggunakan kuesioner/angket.  

Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh 

penulis pada penelitian ini adalah simple random sampling, 

yaiutu pengambilan anggota sampel dari populasi diambil 

secara acak. Sampel pada penelitian ini adalah 100 orang 
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santri di pondok pesantren jabal nur jadid. Data dianalisa 

dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi 

sederhana (uji t) dengan menggunakan aplikasi SPSS 22.0 

for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peraturan pesantren memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kedisiplinan santri pada pondok pesantren Jabal 

Nur Jadid. Adapun tingkat persentase pengaruh peraturan 

pesantren terhadap kedisiplinan santri adalah 54,8%. 

Hasil penelitian meenunjukkan adanya pengaruh 

peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri pada 

pondok pesantren Jabal Nur Jadid desa Meurandeh 

kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini dibuktikan dengan 

kuesioner yang diajukan kepada santri (responden) tersebut 

sudah di uji, dan mendapatkan hasil regresi. Dimana hasil 

regresi menunjukkan nilai thitung > ttable, nilai thitung 

sebesar 10,904 sedangkan nilai ttable sebesar 1.9845. ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan 
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demikian hasil penelitian ini diterima. artinya terdapat 

pengaruh secara signifikan antara peraturan pesantren 

terhadap kedisiplinan santri. 

Koefisien R Square menunjukkan besarnya 

pengaruh peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri 

pada pondok pesantren Jabal Nur Jadid desa Meurandeh 

kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun nilai R Square yang 

diperoleh adalah sebesar 0.548 yang artinya besarnya 

pengaruh pesantren terhadap kedisiplinan santri sebesar 

54.8%  

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah pada penelitian terdahulu pada variabel 

bebasnya, dimana penelitian terdahulu menggunakan 

variabel peraturan pesantren, sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel kinerja pengurus.  
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja  

a. Konsep Kinerja 

Teori kinerja yang dijaikan landasan dalam 

penelitian ini adalah teori Gibson. Menurut teori ini 

ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi 

perilaku kerja dan kinerja yaitu: variabel individu, 

variabel organisasi dan variabel psikologis.5 

Variabel individu dikelompokkan pada 

subvariabel kemampuan dan keterampilan, latar 

belakang dan demografis. Subvariabel kemampuan 

dan keterampilan merupakan faktor utama yang 

memengaruhi perilaku dan kinerja. Variabel 

kemampuan dan keterampilan merupakan 

kompetensi kerja yang dimiliki seseorang. Terdapat 

lima jenis kompetensi, yaitu: pertama, Knowledge, 

                                                           
5 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 31. 
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adalah ilmu yang dimiliki individu dalam bidang 

pekerjaan atau area tertentu. Kedua, Skill adalah 

kemampuan untuk unjuk kinerja fisik ataupun 

mental. Ketiga, Self Concep adalah sikap individu, 

nilai-nilai yang dianut citra diri. Keempat, Traits 

adalah karakteristik fisik dan respons yang 

konsisten atau situasi atau informasi tertentu. 

Kelima, Motives, adalah pemikiran atau niat dasar 

konstan dan mendorong individu untuk bertindak 

atau berperilaku tertentu. Variabel demografis, 

mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan 

kinerja individu.6 

Variabel Psikologis terdiri dari sub-variabel 

persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. 

Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, 

tingkat sosial pengalaman kerja sebelumnya dan 

                                                           
6 Ibid., 31. 
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variabel demografis. Variabel psikologis seperti 

persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar merupakan 

hal yang kompleks dan sulit diukur.7 

Variabel Organisasi berefek tidak langsung 

terhadap perilaku dan kinerja individu. Variabel 

organisasi digolongkan dalam sub-variabel 

sumberdaya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan 

desain pekerjaan.  Variabel organisasi, individu dan 

demografis berhubungan satu sama lain dan saling 

berpengaruh memengaruhi. Gabungan variabel 

individu, organisasi, dan psikologis sangat 

menentukan bagaimana seseorang 

mengaktualisasikan diri.8 

Kinerja berasal dari kata kerja yang artinya 

apa yang dilakukan, kegiatan. Kinerja adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

                                                           
7 Ibid., 32. 
8 Ibid., 32. 
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suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi lembaga.9 

Kinerja menurut Euis Karwati, yaitu hasil kerja 

pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya. 

Pegawai memerlukan umpan balik atas hasil kerja 

mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka di 

masa yang akan datang.10 

Kinerja menurut Supardi, yaitu hasil kerja 

seseorang dalam suatu periode tertentu yang 

dibandingkan dengan beberapa kemungkinan, 

misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu.11 Kinerja menurut 

Barnawi, yaitu tingkat keberhasilan seseorang atau 

kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

                                                           
9 Chusnul Chotimah, Komplemen Manajemen Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2014), 208.  
10 Euis Karwati, Kinrja dan Profesionalisme Kepala Sekolah 

Membangun Sekolah yang Bermutu (Bandung: Alfabeta, 2013), 237.   
11 Supardi, Kinerja Guru,,,47. 
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tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan 

standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode 

tertentu dalam kerangka mencapai tujuan 

organisasi.12 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan atau 

hasil kerja yang telah dicapai seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi atau lembaga 

dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan 

yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan 

kinerja dalam penelitian ini adalah peran dan hasil 

pekerjaan yang mengarah pada kinerja dari 

pengurus sebagai pelaku organisasi pondok 

pesantren, terutama dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dalam proses pencapaian tujuan. 

                                                           
12 Barnawi, Kinerja Guru Profesional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), 13. 
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Pengurus pesantren yang ada di dalam 

organisasi santri bukanlah sembarang orang bisa 

masuk asal mereka mempunyai keinginan. Tetapi 

lebih dari itu, orang-orang yang berada didalam 

organisasi kepesantrenan adalah orang-orang 

terpilih yang dipandang mampu menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai pengurus. Biasanya karena 

kerajinannya mengikuti pengajian pondok, 

keaktifan mengikuti kegiatan pondok, dan 

kecakapannya dalam mengatur dan menangani 

setiap permasalahan. 

Secara konseptual kinerja pada dasarnya 

dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai 

secara individu dan kinerja organisasi. Kinerja 

pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam 

organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah 

totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu 

organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi 
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mempunyai keterikatan erat. Tercapainya tujuan 

organisasi tidak dapat dilepaskan sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi yang digunakan atau 

dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai 

pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

tersebut.13 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Secara umum faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah:14 

1) Faktor individu, sumber daya manusia bisa 

dikatakan memiliki peran sentral dalam 

kehidupan organisasi mengingat merekalah yang 

secara rill menjalankan aktivitas sehari-sehari 

organisasi. Baik buruknya kinerja organisasi 

tentu saja dipengaruhi oleh kompetensi, 

                                                           
13Ismail Nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan 

Kinerja (Jakarta: Kencana, 2015), 212. 
14 Achmad Sobirin, “Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen 

Kinerja,” Modul, 17. 
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kemampuan menjalankan tugas, pengetahuan, 

sikap kerja, komitmen, dan motivasi serta efikasi 

diri karyawan. Semua atribut individu ini pada 

akhirnya ikut berperan dalam meningkatkan 

kinerja organisasi. 

2) Faktor kepemimpinan, tidak jarang dalam praktik 

ditemukan seorang karyawan yang memiliki 

kompetensi yang tinggi tetapi kinerjanya buruk. 

Hal ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua 

orang karyawan tetapi boleh jadi pada sebagian 

besar karyawan. Salah satu penyebabnya adalah 

kualitas kepemimpinan seorang manajer. 

Manajer seringkali mampu menjalankan fungsi 

manajerialnya, misal membuat keputusan yang 

baik tetapi tidak jarang gagal menjalankan fungsi 

kepemimpinan. Manajer misalnya pemimpn 

mampu memberikan petunjuk atau arahan 
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terhadap anggotanya terkait tugas yang 

diberikan, pemimpin mampu memberikan 

pengawasan terkait tanggung jawab yang 

diberikan kepada anggotanya, dan seorang 

pemimpin mampu membuka komunikasi dua 

arah dengan anggotanya.15 

3) Faktor tim kerja, dalam kehidupan organisasi, 

tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan seorang 

karyawan secara mandiri. Suka atau tidak 

keterlibatan rekaan kerja tidak bisa dihindarkan. 

Artinya kinerja individu karyawan dan kinerja 

organisasi secara keseluruhan tidak hanya 

ditentukan oleh kapasitas seseorang dalam 

menyelesaikan tugas tetapi juga dukungan rekan 

kerja menjadi penting. Oleh kareena itu 

                                                           
15 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali PERS, 2016), 

74. 
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dukungan tim kerja menjadi penentu kinerja 

organisasi.16 

4) Faktor sistem organisasi, dalam bahasa sistem, 

organisasi terdiri dari beberapa sub-sistem yang 

saling terkait. Artinya gagalnya salah satu sub-

sistem bisa menggagalkan performa organisasi 

secara keseluruhan. Hal ini berarti organisasi 

harus secara terus menerus menjaga dan 

memonitoring sistem organisasi agar organisasi 

bersangkutan berjalan lancar sehingga organisasi 

mampu berkinerja dengan baik.17 

5) Faktor situasi (konteks), keempat faktor yang 

disebutkan dimuka biasa disebut sebagai faktor 

internal organisasi. Menerut teori sistem- open 

system sheory keberhasilan sebuah organisasi 

berprestasi tidak hanya ditentukan oleh faktor 

                                                           
16 Achmad Sobirin, “Konsep Dasar Kinerja,18. 
17 Ibid., 18. 
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internal tetapi juga faktor eeksternal kemampuan 

organisasi mengatasi tekanan faktor eksternal 

seperti situasi ekonomi, politik, budaya, 

teknologi, dan persaingan memungkinkan 

organisasi bisa bekerja dengan baik yang berarti 

pula kinerjanya baik.18 

Kelima faktor diatas harus memperoleh 

perhatian yang seimbang ketika kita melihat atau 

mengukur kinerja organisasi. Memang harus diakui 

bahwa faktor individu karyawan merupakan faktor 

yang cukup dominan yang mampu mempengaruhi 

kinerja organisasi utamanya jika kita menyadari 

bahwa kegiatan kinerja sehari-hari dilakukan oleh 

individu karyawan. 

 

 

                                                           
18 Ibid., 18.  
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c. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan faktor yang 

penting dalam sebuah organisasi, karena merupakan 

tolak ukur untuk mengetahui seberapaa jumlah 

hasil/ karya yang telah diciptakan oleh seorang 

pegawai untuk kelompoknya maupun untuk dirinya 

sendiri, dan juga merupakan proses cipta karya 

pegawai yang bersangkutan.19 

Penilaian kinerja menurut Simamora adalah 

alat yang berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi 

kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk 

mengembangkan dan memotivasi kalangan 

kayawan. Dalam penilaian kinerja tidak hanya 

menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan 

secara keseluruhan yang menyangkut berbagai 

bidang seperti kemampuan, kerajinan, disiplin, 

                                                           
19 Barnawi, Kinerja Guru Profesional, 214. 
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hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai dengan 

bidang tugasnya semuanya layak untuk dinilai.20  

Menurut sondang P, Siagian, penilaian 

kinerja dilakukan untuk dua kepentingan yaitu: 

kepentingan pegawai sendiri, dan kepentingan 

lembaga atau organisasi. Bagi para pegawai, 

penilaian bisa berperan sebagai umpan balik 

berbagai hal seperti kemampuan, latihan, 

kekurangan kelebihan maupun potensi yang 

nantinya akan bermanfaat untuk menentukan tujuan, 

jalur, rencana maupun pengembangan 

profesionalismenya. Bagi lembaga atau organisasi, 

bisa digunakan untuk mengambil keputusan tentang 

sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan 

pendidikan seperti halnya pelatihan, seleksi, 

pengenalan, promosi, penempatan ataupun yang 

                                                           
20 Ibid., 215.  
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berhubungan dengan peningkatan pendidikan yang 

lain. 21 

Aspek-aspek yang dinilai kinerja 

mencangkup sebagai berikut: Kesetiaan, Hasil 

kerja, Kejujuran, Kedisiplinan, Kreativitas, 

Kerjasama, Kepemimpinan, Kepribadian, Prakarsa, 

Kecakapan, tanggungjawab.22 

Sumber daya manusia sebagai faktor yang 

berperan aktif dalam menggerakkan organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Tercapainya tujuan 

organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para 

pelaku yang terdapat dalam organisasi, untuk 

berkinerja dengan baik. Kinerja perorangan 

(individual performance) dengan kinerja organisasi 

(corporate performnace) terdapat hubungan yang 

                                                           
21 Ibid., 217. 
22 Anwar Prabu M, Evaluasi Kinerja SDM (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2017), 14. 
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erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan 

baik maka kemungkinan besar kinerja organisasi 

juga baik.23 

 

2. Disiplin Santri 

a. Pengertian Disiplin 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

disiplin diartikan dengan tata tertib dan ketaatan 

atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib.24 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan 

orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan 

aturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin 

adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan tanpa pamrih. Di samping 

                                                           
23 Hari Sulaksono, Budaya Organisasi dan Kinerja (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), 106. 
24 Kamus Besar Nahasa Indonesia, Online. 
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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. Islam 

mengajarkan agar benar-benar memperhatikan dan 

mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas 

kehidupan masyarakat yang lebih baik.25 

Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin 

kerapkali terkait  dan menyatu dengan istilah tata 

tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai 

arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan 

atau tata tertib karena didorong atau disebabkan 

oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. 

                                                           
25 Novan Ardy W, Manajemen Kelas  (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2013), 

143. 
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Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan 

ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan 

dorongan dari dalam diri orang itu. Istilah tata tertib 

berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk 

menciptakan kondisi yang tertib dan teratur.26  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat 

disimpulkan disiplin merupakan kepatuhan 

seseorang dalam melaksanakan peraturan yang 

berlaku yang menjadi tanggung jawabnya baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis dan sanggup 

menerima sanksi apabila melanggar peraturan yang 

sudah ditetapkan.  

Bernhard menyatakan bahwa tujuan disiplin 

diri adalah, mengupayakan pengembangan minat 

anak dan mengembangkan anak menjadi manusia 

                                                           
26Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa 

(Jakarta: PT Grasindo, 2004), 31. 
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yang baik, yang akan menjadi sahabat, tetangga, 

dan warga negara yang baik.27 

Santri adalah siswa yang belajar di 

pesantren, santri ini dapat digolongkan pada dua 

kelompok. Santri mukim, yaitu santri yang 

berdatangan dari tempat-tempat yang jauh yang 

tidak memungkinkan dia untuk pulang kerumahnya, 

maka dia mondok (tinggal) di pesantren. Sebagai 

santri mukim mereka memiliki kewajiban-

kewajiban tertentu. Santri kalong, yaitu siswa-siswa 

yang berasal dari daerah sekitar yang 

memungkinkan mereka pulang ke tempat kediaman 

masing-masing. Santri kalong ini mengikuti 

                                                           
27Moh. Shochibi, Pola asuh Orang Tua (Dalam Membantu Anak 

Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi yang Berkarakter)(Kakarta: 

Rineka Cipta, 2010), 3. 
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pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya 

dengan pesantren.28 

Didunia pesantren biasa saja dilakukan 

seorang santri pindah dari satu pesantren ke 

pesantren lain, setelah seorang sntri ke pesantren 

lainnya. Biasanya kepindahan itu untuk menambah 

dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian 

dari seorang kiai yang didatangi itu29.  

Dari beberapa uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin 

santri dalam penelitian ini adalah kepatuhan seorang 

santri dalam melaksanakan peraturan yang 

ditetapkan dan menjadi tanggung jawabnya sebagai 

kegiatan untuk mendapatkan prestasi tinggi.  

                                                           
28 Haidar Putra Daulay, Sejarah dan Pembaruan Pendidikan Islam 

di Indonesia (Jakarta: KENCANA, 2007), 64. 
29 Ibid, 64. 
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Masalah disiplin bukan hanya kesadaran, 

tetapi untuk konteks pesantren masalah disiplin juga 

merupakan pembiasaan, bagaimana mentradisikan 

disiplin, menciptakan suasana dan lingkungan 

disiplin, membudayakan disiplin. Senior 

memperkenalkan disiplin kepada yuniornya, atasan 

memperkenalkan disiplin kepada para bawahannya, 

guru kepada muridnya, pimpinan kepada segenap 

komunitasnya.30 

b. Fungsi Disiplin 

Fungsi disiplin sangat penting untuk 

ditanamkan pada siswa, sehingga siswa menjadi 

sadar bahwaa dengan disiplin akan tercapai hasil 

belajar yang optimal. Fungsi disiplin menurut Tu’u 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
30 Hajir Tajiri, “Integrasi Kognitif Perilaku dalam Pola Penanaman 

Disiplin Santri di Pesantren Al-Basyariah Bandung,” Al-Tahrir, 2 

(November),  424. 
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1) Menata kehidupan bersama 

Manusia adalah makhluk unik yang 

memiliki ciri, sifat, kepribadian, latar belakang 

dan pola pemikiran yang berbeda-beda. Selain 

sebagai satu individu, juga sebagai makhluk 

sosial. Sebagai makhluk sosial, selalu terkait 

dan berhubungan dengan orang lain.  

Dalam hubungan tersebut, diperlukan 

norma, nilai, peraturan untuk mengatur agar 

kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan baik 

dan lancar. Kepentingan individu yang satu 

tidak berbenturan dengan kepentingan individu 

lain. Disinilah pentingnya disiplin untuk 

mengatur tata kehidupan manusia dalam 

kelempok tertentu atau dalam masyarakat. 
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Sehingga kehidupan bermasyarakat akan 

tentram dan teratur.31  

2) Membangun kepribadian 

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, 

tingkah laku dan pola hidup yang tercermin 

dalam penampilan, perkataan, dan perbuatan 

sehari-hari. Sifat, tingkah laku dan pola hidup 

tersebut sangat unik sehingga membedakan 

dirinya dengan orang lain. 

Lingkungan yang berdisiplin baik, 

sangat berpengaruh terhadap  kepribadian 

sesorang. Apalagi seorang siswa yang sedang 

tumbuh kepribadiannya, tentu lingkungan 

sekolah yang tertib, teratur, tenang, tentram 

                                                           
31 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, 

38. 
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sangat berperan dalam membangun kepribadian 

yang baik. 32 

3) Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan 

yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk serta 

merta dalam eaktu singkat. Namun pola hidup 

seperti itu memerlukan waktu dan proses yang 

memakan waktu. Perlu adanya latihan, 

pembiasaan diri, mencoba, berusaha dengan 

gigih, bahkan dengan gemblengan dan tempaan 

keras.33 

4) Pemaksaan 

Disiplin dapat terjadi karena dorongan 

kesadaran diri. Disiplin dengan motif kesadaran 

diri ini lebih baik dan kuat. Dengan melakukan 

kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri, 

                                                           
32 Ibid., 39. 
33 Ibid., 40. 
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beranfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. 

Sebaliknya, disiplin dapat pula terjadi karena 

adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. 

Misalnya, ketika sesorang siswa yang kurang 

disiplin masuk ke suatu sekolah yang 

berdisiplin baik,  terpaksa harus mentaati dan 

mematuhi tata tertib yang ada di sekolah 

tersebut. 

5) Hukuman  

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-

hal positif yang harus dilakukan oleh siswa. 

Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi 

yang melanggar tata tertib tersebut. Hukuman 

sangat penting karena dapat memberi dorongan 

dan kekuatan bagi siswa untuk mentaati dan 

mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman, 

dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat 
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diperlemah. Motivasi untuk hidup mengikuti 

aturan yang berlaku menjadi lemah. 

6) Menciptakan lingkungan kondusif  

Disiplin sekolah berfungsi mendukung 

terlaksananya proses dan kegiatan pendiidkan 

agar berjalan lancar. Hal itu dicapai dengan 

merancang peraturan sekolah yakni peraturan 

bagi guru-guru, dan bagi para siswa, serta 

peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu. 

Kemudian di implementasikan secara konsisten 

dan konsekuen. Dengan demikian, sekolah 

menjadi lingkungan pendiidkan yang aman, 

tenang, tentram, tertib dan teratur. 34 

Bagi anak, disiplin bersifat arbritair, 

artinya adalah suatu konformitas pada tuntutan 

eksternal. Namun, bila dilakukan dalam suatu 

                                                           
34 Ibid.,43. 
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suasana emosional yang positif, menjadi proses 

pendidikan yang menimbulkan keikhlasan dari 

dalam dirinya untuk berbuat sesuai peraturan, 

tanpa merasa dirinya takut atau terpaksa. 

Dengan demikian, tidak terjadi “disiplin 

bangkai” (cadaveric discipline), yaitu 

kepatuhan mati yang ditaati karena takut dan 

tanpa pikir atau tanpa keikhlasan. Jadi, dalam 

mendisiplinkan siswa harus diawali dari 

pendekatan secara emosional yang baik 

sehngga siswa memperbaiki tingkah lakunya 

atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam 

dirinya.35 

Disiplin membantu anak menyadari apa 

yang diharapkan dan apa yang tidak diharapkan 

darinya dan membantunya bagaimana 

                                                           
35 Ngainun Naim, Character Building (Jogjakrta: Ar-Ruzz Media, 

2012), 147.  
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mencapai apa ayang diharapkan. Disiplin akan 

terbentuk apabila disiplin itu diberikan oleh 

seseorang yang memberikan rasa aman dan 

tumbuh dari pribadi yang berwibawa serta 

dicintai, bukan dari orang yang ditakuti dan 

berkuasa.36 

Menurut Tulus Tu’u ada empat faktor 

dominan yang mempengaruhi disiplin, yaitu:37  

1) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri 

bahwa disiplin dianggap penting bagi 

kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain 

itu kesadaran diri menjadi motif sangat 

kuat terwujudnya disiplin.  

2) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah 

penerapan dan praktik atas peraturan-

                                                           
36 Ibid., 147. 
37 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, 

48. 



47 
 

 
 

peraturan yang mengatur perilaku 

individunya. Hal ini sebagai kelanjutan 

dan kemauan diri yang kuat. Tekanan dari 

luar dirinya sebagai upaya mendorong, 

menekan dan memaksa agar disiplin 

diterapkan dalam diri seseorang sehingga 

peraturan-peraturan diikuti dan 

dipraktikan. 

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 salah 

sehingga orang kembali pada perilaku 

yang sesuai dengan harapan. 
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Selain empat faktor tersebut, masih ada 

beberapa faktor lain lagi yang dapat 

berpengaruh pada pembentukan disiplin 

individu, antara lain teladan, lingkungan 

disiplin, dan latihan berdisiplin.38 

1) Teladan 

Perbuatan dan tindakan kerap kali 

lebih besar pengaruhnya dibandingkan 

dengan kata-kata. Karena itu, contoh dan 

teladan atasan, sangat berpengaruh 

terhadap disiplin para siswa. Mereka lebih 

mudah meniru apa yang mereka lihat, 

dibandingkan apa yang mereka dengar. 

Lagi pula, hidup manusia banyak 

dipengaruhi peniruan-peniruan terhadap 

apa yang dianggap  baik dan patut ditiru. 

                                                           
38 Ibid.,49. 
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Di sini faktor teladan disiplin sangat 

penting bagi disiplin siswa.  

2) Lingkungan disiplin 

Seseorang dapat juga dipengaruhi oleh 

lingkungan. Bila berada di lungkungan 

berdisiplin, seseorang dapat terbawa oleh 

lingkungan tersebut. Salah satu ciri 

manusia adalah kemampuannya 

beradaptasi dengan lingkungan. Dengan 

potensi adaptasi ini, ia dapat 

mempertahankan hidupnya. 

3) Latihan berdisiplin 

Disiplin dapat dicapai dan dibentuk 

melalui proses latihan dan kebiasaan. 

Artinya, melakukan disiplin secara 

berulang-ulang dan membiasakannya 

dalam praktik-praktik disiplin sehari-hari. 
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Dengan latihan dan membiasakan diri, 

disiplin akan terbentuk dalam diri siswa. 

Disiplin telah menjadi kebiasaannya.39 

Menurut beberapa uraian diatas pembiasaan 

disiplin akan sangat berpengaruh positif bagi 

kehidupan sesorang di masa yang akan datang. Pada 

awalnya disiplin memang dirasakan seperti sesuatu 

yang mengengkang kebebasan, akan tetapi bila 

aturan ini dirasakan sebagai sesuatu yang memang 

seharusnya dipatuhi lama kelamaan akan menjadi 

suatu kebiasaan baik menuju arah disiplin diri. 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta 

dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau 

ketertiban. Karena suadah menyatu dengan dirinya, 

                                                           
39 Ibid.,50. 
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maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan 

lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, 

bahkan sebaliknya akan membebani dirinya 

bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya. 

Nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari 

perilaku dalam kehidupannya. Nilai-nilai kepekaan 

dan kepedulian telah menjadi bagian dari hidupnya. 

Sebelum orang lain menyatakan “aneh” kalau ia 

berbuat menyimpang, dirinya terlebih dahulu sudah 

merasa “aneh”, risi atau merasa malu dan berdosa 

kalau ia berbuat menyimpang.40 

c. Aspek-aspek Kedisiplinan 

Menurut Prijodarminto, disiplin memiliki 3 

(tiga) aspek. Ketiga aspek tersebut adalah : 

1) Sikap mental (mental attitude) yang merupakan 

sikap taat dan tertib sebagai hasil atau 

                                                           
40 Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses (Jakarta: 

Pradnya paramita, 1992), 23. 
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pengembangan dari latihan, pengendalian 

pikiran dan pengendalian watak.   

2) Pemahaman yang baik mengenai sistem 

peraturan perilaku, norma, kriteria, dan standar 

yang sedemikan rupa, sehingga pemahaman 

tersebut menumbuhkan pengertian yang 

mendalam atau kesadaran, bahwa ketaatan akan 

aturan. Norma, dan standar tadi merupakan 

syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan 

(sukses).  

3) Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan 

kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal 

secara cermat dan tertib.41 

Adapun indikator disiplin menurut Singgih 

D. Gunarsa sebagai berikut:  

                                                           
41 Denci Nansi, “Hubungan Antara Regulasi Emosi dengan 

Perilaku Disiplin Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Qodratullah 

Langkan,” Psikologi Islami, 1 (2016), 22. 
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1) Jujur yang merupakan kesetiaan, ketulusan hatu 

dan kepercayaan. Artinya, suatu sikap pribadi 

yang setia, tulus hati dalam melaksanakan 

sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik 

berupa harta benda, rahasia maupun tugas 

kewajiban. 

2) Tepat waktu, yang berarti elakukan sesuaatu 

kegiatan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan atau sesuai dengan aturan. 

3) Tegas, merupakan sikap berani dan percaya diri 

mengungkapkan apa yang diinginkan dan tidak 

diinginkan secara jelas, nyata dan pasti. 

4) Tanggung jawab, yaitu kesadaran manusia akan 

tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab 
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juga berarti berbuat sebagai perwujudan 

kesadaran dan kewajiban.42 

 

3. Pengaruh Kinerja Pengurus Pondok terhadap 

Disiplin Santri 

Berdasarkan penelitian yang telah banyak 

dilakukan tentang kinerja pengurus  pondok 

berpengaruh terhadap disiplin santri memberikan 

kesimpulan bahwa dengan kinerja pengurus pondok 

yang baik akan memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap disiplin santri dalam sebuah lembaga pondok 

pesantren.  

Disisi lain peneliti menemukan beberapa 

referensi, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Nur Khodijah memberikan kesimpulan bahwa 

adanya pengaruh kinerja pengurus pondok terhadap 

                                                           
42 Ibid.,23.  
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disiplin santri. Kinerja yang dimaksud ialah 

kemampuan yang dimiliki pengurus dalam membina 

dan membimbing para santri. Kedisiplinan santri akan 

terwujud jika kinerja pengurus dalam hal pelaksanaan 

tugas sesuai dengan standar yang berlaku di pesantren, 

sehingga dapat menjadi pedoman para santri. Oleh 

karena itu, kedisiplinan perlu dilaksanakan agar 

pencapaian tujuan kepengurusan dapat tercapai secara 

efisien dan efektif.43  

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja 

atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai SDM dalam melaksanakan tugas kerjanya 

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.44 

Pengurus pondok adalah sosok yang dapat membentuk 

                                                           
43 Nur Khodijah, “Pengaruh Kinerja Pengurus Yayasan Terhadap 

Tingkat Kedisiplinan Santri di Yayasan Pembinaan Muallaf Al-Istiqomah 

Mundo Perdido Timor-timor”(2010). 
44  Yamin M, Standart dan Penilaian Kinerja Guru (Jakarta: 

Gaung Persada,2010), 87. 
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dan memberi contoh bagi para santri untuk senantiasa 

menampilkan pribadi yang unggul sebagai sosok yang 

kreatif, mandiri, jujur, dan memiliki kedisiplinan yang 

tinggi. Pengurus dituntut memiliki kinerja yang mampu 

memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan 

semua pihak terutama wali murid santri yang telah 

mempercayai pondok pesantren dan pengurus dalam 

membina para santri. 

Keterkaitan kinerja pengurus dengan 

kedisiplinan santri merupakan hal sangat mendasar. 

Seorang pengurus harus bisa melaksanakan tugas dan 

kewajiban dengan baik dan membeikan teladan yang 

baik untuk para santri. Teladan merupakan perbuatan 

dan tindakan yang lebih besar pengaruhnya 

dibandingkan dengan kata-kata.45 Oleh karena itu, 

contoh dan teladan pengurus sangat berpengaruh 

                                                           
45 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, 

48. 
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terhadap disiplin para santri. Mereka lebih mudah 

meniru apa yang dilihat dibandingkan apa yang mereka 

dengar terhadap apa yang dianggap baik dan patut 

untuk ditiru.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan 

diatas, maka dihasilkan kerangka berfikir yang berupa 

kerangka asosiatif: 

Variabel X : Kinerja Pengurus 

Variabel Y : Disiplin Santri 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka 

diatas, maka dapat diajukan kerangka berfikir penelitian 

sebagai berikut: 
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Jika kinerja pengurus Pondok Pesantren Al-barokah 

berjalan dengan baik maka disiplin santri akan meningkat. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatak an dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.46 

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori 

yang telah penulis sampaikan di atas, maka hipotesis nihil 

(H0) dan hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut: 

                                                           
46Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), 96. 
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1. Hipotesis Alternative (Ha) 

Ha : kinerja pengurus berpengaruh signifikan terhadap 

disiplin santri di Pondok Pesantren Al-barokah 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

Ho : kinerja pengurus tidak berpengaruh signifikan 

terhadap disiplin santri Pondok Pesantren Al-barokah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Rancangan Penelitian 

Menurut Babbie (1995), Rancangan penelitian adalah 

mencatat perencanaan dari cara berpikir dan merancang 

suatu strategi untuk menemukan sesuatu.47Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang 

bersifat pengaruh yang menghubungkan dua variabel. 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.48  

                                                           
47Bambang Prasetyo dan Lina miftahul Jannah, Metode Penelitian 

Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 53. 
48Sugiyono, Metode….. 60 

60 
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Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yang terdiri dari 

1 variabel independen dan 1 variabel dependen : 

Variabel indepen adalah variabel bebas atau variabel 

yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini, variabel 

indepennya adalah Kinerja pengurus. 

Variabel dependen adalah variabel yang tergantung 

atau variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini, 

variabel dependennya adalah disiplin santri.Hal ini sesuai 

dengan rancangan pada gambar dibawah ini  

 

 

 

Keterangan: 

X = Kinerja Pengurus 

Y = Disiplin Santri 

 

 

Disiplin Santri 

(Y) 

Kinerja 

Pengurus (X) 
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B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu 

yang kita tentukan, jadi populasi berhubungan dengan 

data, bukan manusianya.49 Sedangkan menurut 

Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.50 

Pengertian lain menyebutkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang tediri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, 

nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data 

yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu 

                                                           
49S.Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), 118. 
50Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 80. 
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penelitian.51 Populasi berarti seluruh objek yang akan 

diteliti dengan jumlah populasi yang besar. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah seluruh santri putri 

Pondok Pesantren Al- Barokah yang berjumlah 145 

santri.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diselidiki atau diteliti sehingga dapat 

menggeneralisasikan hasil penelitian.52Artinya sampel 

merupakan bagian dari populasi tersebut sampel yang 

dianggap dapat mewilayah populasinya.53 

Untuk teknik pengambilan sampel menurut 

Slovin dengan rumus sebagai berikut:54 

                                                           
51 S.Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan, 118.  
52Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 102. 
53 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D, 

81. 
54 V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan 

Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 82. 
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n = 
𝑁

1+𝑁 (𝑒2)
  

Keterangan:   

n   :  Jumlah Sampel 

N  :  Jumlah Populasi 

e   :  Presentase kesalahan yang diinginkan atau 

ditolerir dengan memertimbangkan erir 

sejumlah 10%,55 maka diperoleh jumlah 

sampel penelitian sebagai berikut: 

n =
𝑁

1+𝑁(𝑒2)
 = 

145

1+145(0,10)2
 = 

145

1+145 (0,01)
 = 

145

1+1,45
 = 

145

2,45
 = 59,1 

Hasil tersebut dibulatkan menjadi 60 responden. 

C.  Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantuyang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

                                                           
55Syofian Siregar, Metode Peneliian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS (Jakarta: Kencana, 2013), 34. 
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mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

dan dipermudah olehnya.56 

Untuk lebih jelasnya, instrumen  pengumpulan data 

dalam penelitian ini penulis sajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Angket Kinerja Pengurus 
 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Subjek Teknik No Item 

Kinerja 

pengurus 

(X) 

1. Faktor 

individu 

 

1. Memiliki 

kompetensi 

Santri Angket 1, 2, 3 

 

2. Adanya 

kemampuan 

menjalanka

n tugas 

  4, 5, 6 

 

  

3. memiliki 

disiplin 

kerja, 

komitmen 

dan 

motivasi 

  7, 8 9 

 2. Faktor 

kepemim

pinan 

1. Mampu 

memberikan 

petunjuk 

Santri Angket 10,11,12 

                                                           
56Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi: Alat Statistik 

dan Analisis Output Komputer (Yogyakarta: Caps, 2011), 21. 
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 2. Mampu 

memberikan 

pengawasan 

  13,14,15 

3. Membuka 

komunikasi 

dua arah 

  16,17,18 

 3. Faktor 

Tim 

kerja dan 

faktor 

Sistem 

organisas

i 

 

 

1. Adanya 

dukungan 

rekan kerja  

Santri Angket 19,20,21 

2. Menjaga dan 

memonitorin

g sistem 

organisasi 

 

  22,23,24 

 4. faktor 

situasi 

1. situasi 

ekonomi 

Santri Angket 25,26,27 

2. situasi 

politik 

  28,29 

3. situasi 

budaya 

  30,31 

4. situasi 

teknologi 

  32,33 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Disiplin Santri 

Variabel Sub Variabel Indikator Subjek Teknik No 

Item 

Disiplin 

santri 

(Y) 

1. Faktor 

yang 

berpengruh 

pada 

pembentuk

an disiplin 

1. Teladan  Santri Angket 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7 

2. Lingkung

an 

disiplin 

  8,9, 10, 

11, 12, 

13, 14 

3. Latihan 

berdisipli

n 

  15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22, 

23 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

metode/teknik sebagai berikut: 

1. Teknik Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 
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atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.57 Dalam penelitian ini, angket yang berupa 

pernyataan digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kinerja pengurus pondok dan disiplin santri. Adapun 

pelaksanaannya, angket diberikan kepada santri mereka 

mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Santri 

diberi arahan atau dijelaskan cara mengisi angket 

tersebut. Setiap responden diharuskan untuk mengisi 

anget yang telah diberikan.  

Skala yang digunakan adalah Likert yaitu skala yag 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok tentang fenomenal sosial.58 

Adapun pengumpulan data menggunakan angket yang 

mengacu pada skala Likert dengan skor sebagai berikut: 

Untuk pernyataan positif penyekoran adalah: 

                                                           
57Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D,199. 
58 Ibid., 134. 
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Sangat baik  (SB)  : 4 

Baik   (B)    : 3 

Cukup  (C)    : 2 

Kurang Baik  (KB)  : 1 

2. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto 

diartikan suatu kegiatan mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda 

dan sebagainya.59Dokumentasi dapat juga diartikan 

sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.60 Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data yang berupa data santri yang 

menjadi objek penelitian, visi, misi, struktur organisasi, 

                                                           
59 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, 236. 
60Sugiyono, Metode Penelitian PendidikanPendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R & D, 329. 
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keadaan ustadz dan sejarah berdirinya Pondok Pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknis analisis data 

yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam proposal penelitian. Karena datanya 

kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan statistik. 

Proses analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah 

pengelolaan data dalam bentuk statistik. Kegiatan ini pada 

dasarnya merupakan intrepretasi terhadap data melalui 

angka-angka. Terdapat dua macam statistik yang dapat 

digunakan untuk menganalisis data penelitian kuantitatif, 

yaitu: 
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1. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan 

untuk melakukan analisis terhadap data dari rumusan 

masalah deskriptif kuantitatif. 

2. Statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik 

parametris dan statistik non parametris digunakan untuk 

melakukan analisis terhadap data dari rumusan masalah 

asosiatif dan komporatif. Untuk penggunaan uji statistik 

parametris harus dilakukan uji asumsi normalitas dan 

homogenitas data.61 

Adapun pada penelitian ini, peneliti melakukan 2 

langkah teknik analisis data, yaitu analisis pra penelitian dan 

analisis data peneliti. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas  

Uji validitas adalah alat untuk mengukur sah 

atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner 

                                                           
61 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, dan 

PTK (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2018) 28. 
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dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner itu. Kriteria uji validitas adalah  

1) Apabila r hitung> r tabel, maka kuesioner tersebut 

valid 

2) Apabila r hitung< r tabel, maka dapat dikatakan 

kuesioner tidak valid 

Rumus yang digunakan oleh peneliti adalah 

dengan menggunakan korelasi product moment. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁Σ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦) 

√{𝑁Σ𝑥2 − (Σ𝑥)2
} {𝑁Σ𝑦2 − (Σ𝑦)2

}

 

𝑟𝑥𝑦 =  Angka indeks korelasi product moment 

(korelasi antara x dan y) 

Σ𝑥 =  Jumlah seluruh nilai 𝑥 

Σ𝑦 =  Jumlah seluruh nilai 𝑦 

Σ𝑥𝑦 =  Jumlah perkalian antara nilai 𝑥 dan nilai 

𝑦 
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𝑁 =  Number of cases62 

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien 

korelasi untuk item pertanyaan yang lain. Setelah itu 

untuk mendapatkan informasi kevalidannya, masing-

masing nilai rxy  dibandingkan dengan nilai rtabel, 

apabila nilai rxy > rtabel , maka item pertanyaan 

dinyatakan valid.63 

Untuk mempermudah perhitungan peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 16.00 untuk 

menguji validitas instrumen dengan melihat nilai 

corrected item-total correlation dibandingkan dengan 

nilai r kritik pada tabel harus lebih besar. 

Dalam penelitian ini lembaga yang dijadikan 

untuk mengukur kevaliditan instrumen adalah santri 

                                                           
62 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis 

Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), 31. 
63 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan 

Praktis dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Press, 2012), 84. 
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Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. Peneliti mengambil sebagian santri untuk 

dijadikan objek uji pra penelitian diluar sampel.  

Jumlah responden yang digunakan untuk 

menguji validitas ini adalah 30 responden. Hal ini 

sesuai dengan teori Sambas Ali banyaknya responden 

untuk uji coba instrumen, sejauh ini belum ada 

ketentuan yang mensyaratkannya, namun demikian 

disarankan sekitar 20-30 orang responden.64 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen 

Variabel kinerja pengurus pondok 

No 

pernyataan 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 

KETERANGAN 

1 0,373 0,361 VALID 

2 0,490 0,361 VALID 

3 0,082 0,361 TIDAK VALID 

4 0,579 0,361 VALID 

5 0,626 0,361 VALID 

6 0,367 0,361 VALID 

7 0,564 0,361 VALID 

                                                           
64 Sambas Ali, Analisis Korelasi, 31. 
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8 0,760 0,361 VALID 

9 0,297 0,361 TIDAK VALID 

10 0,288 0,361 TIDAK VALID 

11 0,680 0,361 VALID 

12 0,410 0,361 VALID 

13 0,431 0,361 VALID 

14 0,300 0,361 TIDAK VALID 

15 0,271 0,361 TIDAK VALID 

16 0,005 0,361 TIDAK VALID 

17 0,489 0,361 VALID 

18 0,386 0,361 VALID 

19 0,618 0,361 VALID 

20 0,641 0,361 VALID 

21 0,214 0,361 TIDAK VALID 

22 0,506 0,361 VALID 

23 0,472 0,361 VALID 

24 0,404 0,361 VALID 

25 0,760 0,361 VALID 

26 0,213 0,361 TIDAK VALID 

27 0,124 0,361 TIDAK VALID 

28 0,108 0,361 TIDAK VALID 

29 0,760 0,361 VALID 

30 0,579 0,361 VALID 

31 0,044 0,361 TIDAK VALID 

32 0,680 0,361 VALID 

33 0,237 0,361 TIDAK VALID 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen 

 

Variabel Disiplin Santri 

No 

pernyataan 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 

KETERANGAN 

1 0,175 0,361 TIDAK VALID 

2 0,284 0,361 TIDAK VALID 

3 0,426 0,361 VALID 

4 0,597 0,361 VALID 

5 0,271 0,361 TIDAK VALID 

6 0,122 0,361 TIDAK VALID 

7 0,284 0,361 TIDAK VALID 

8 0,408 0,361 VALID 

9 0,276 0,361 TIDAK VALID 

10 0,521 0,361 VALID 

11 0,316 0,361 TIDAK VALID 

12 0,173 0,361 TIDAK VALID 

13 0,096 0,361 TIDAK VALID 

14 0,286 0,361 TIDAK VALID 

15 0,216 0,361 TIDAK VALID 

16 0,452 0,361 VALID 

17 0,286 0,361 TIDAK VALID 

18 0,399 0,361 VALID 

19 0,224 0,361 TIDAK VALID 

20 0,452 0,361 VALID 

21 0,798 0,361 VALID 

22 0,542 0,361 VALID 

23 0,371 0,361 VALID 
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Setiap indikator tidak mempunyai jumlah 

yang sama instrumennya. Hal ini dikarenakan ada 

indikator yang hanya dapat dijabarkan menjadi satu 

butir pernyataan, tetapi ada indikator lain yang dari 

padanya dirumuskan lebih dari satu pernyataan. Hal 

ini senada dengan beberapa variabel tidak selalu 

dapat dijabarkan menjadi sub variabeel yang sama 

banyak, dan bahwa dari setiap deskriptor juga tidak 

dapat dijabarkan menjadi indikator yang jumlahnya 

sama. 

b. Uji Reliabilitas  

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten cermat dan akurat. Jadi uji 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat 

ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat 
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dipercaya.65 Dalam penelitian ini peneliti melekukan 

penghitungan dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach:  

 

Keterangan: 

r11           = Nilai reliabilitas 

∑Si         = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St           = Varians total 

k            = Jumlah item 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan 

reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila 

koefisien reliabilitas (r11) > 0,6.66 

 

 

 

                                                           
65 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu 

Pendekatan Praktis dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Press, 

2012), 85. 
66 Sofiyan Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif , 57. 
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Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Batas 

Reliabel 

Keterangan 

Kinerja Pengurus 

Pondok 

0,724 0,60 Reliabel 

Disiplin Santri 0,678 0,60 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan SPSS 

 

2. Uji Asumsi 

Dalam penelitiaan kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diujikan.67 

 

 

 

 

                                                           
67Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeeta, 2006), 207. 
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Langkah-langkah untuk menganalisis hasil 

penelitian adalah: 

a. Uji Normalitas  

Sebelum melakukan analisis data tentang 

pengaruh kinerja pengurus pondok terhadap disiplin 

santri Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo peneliti melakukan uji normalitas. 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengatahui 

normal atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini 

penting diketahui berkaitan dengan ketetapan 

pemilihan uji statistik yang dipergunakan.68 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas 

dengan kolmogorof-smirnov SPSS 16. 

b. Uji Linieritas 

Tujuan dilakukannya uji linieritas adalah 

untuk mengetahui apakah antara variabel terikat (Y) 

                                                           
68Retno Widiyaningrum, Statistik (Edisi Revisi), 208. 
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dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linier. 

Uji ini biasanya digunakan sebagai penerapan 

metode linier.69 Langkah-langkah uji linieritas: 

1) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat 

Ho : model regresi linier sederhana tidak 

dapat digunakan dalam memprediksi 

tingkat disiplin santri yang dipengaruhi 

oleh kinerja pengurus pondok. 

Ha : model regresi linier sederhana dapat 

digunakan dalam memprediksi tingkat 

disiplin santri yang dipengaruhi oleh 

kinerja pengurus pondok. 

2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

H0 : β = 0 

Ha : β ≠ 0 

 

                                                           
69 Syofian Siregar, Statistik Parametric untuk Penelitian 

Kuantitatif (Jakarta: Bumi  Aksara, 2014), 90. 
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3) Menentukan taraf signifikan  

Tahap ini menentukan seberapa besar 

peluang melakukan kesalahan dalam mengambil 

keputusan menolak hipotesis yang benar, yang 

biasanya disebut dengan taraf signifikan. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan taraf 

signifikan sebesar 5 %. 

ɑ = 5% 

4) Kaidah pengujian  

Jika : F hitung > F tabel , maka H0 ditolak. 

Jika : F hitung < F tabel , maka H0 diterima 

5) Menghitung nilai F hitung  

6) Menentukan nilai F tabel  

7) Membandingkan F hitung dan F tabel  

Tujuan membandingkan antara  F hitung dan F tabel 

adalah untuk mengetahui, apakah H0 ditolak 

atau diterima berdasarkan kaidah pengujian. 
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8) Membuat keputusan apakah Ha atau Ho yang 

diterima.70 

c. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 adalah 

menggunakan rumus regresi linier sederhana dengan 

bantuan SPSS 16. Adapun untuk mendapat model 

Regresi Linier Sederhana, yaitu:71 

ixbby 10
ˆ   

1) Langkah pertama mencari 0b  dan 
1b  

1b : 
22

..

xnx

yxnxy




 

0b : xby 1  

2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang 

ada dalam tabel Anova (Analysis of Varience) 

                                                           
70 Sofiyan Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 285-286. 
71Andhita Dessy, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 123-

126. 
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untuk menguji signifikansi pengaruh Variabel 

x terhadap variabel y. 

Tabel 3.7 

Tabel Anova (Analysis of Varience) 

Penolakan: 

MSE

MSR
Fhitung   

Tolak 0H
bila  1;  pnphitung FF   

3) Langkah ketiga menghitung koefisien 

determinasi (besarnya pengaruh variabel x 

terhadap variabel y) 

  Sumber  

  Variasi 

      Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) 
     Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

 (𝛽0 ∑𝑦 +  𝛽1∑𝑥𝑦) −
(∑𝑦)2

𝑛
 

MS Regresi (MSR) 

𝑀𝑆𝑅 =  
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

Error n – 2 SS Error (SSE) 

 ∑𝑦2 − (𝛽0∑𝑦 +  𝛽1∑𝑥𝑦) 

MS Error (MSE) 

𝑀𝑆𝐸 =  
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

Total n – 1 SS Total (SST) 

 ∑𝑦2 −
(∑𝑦)2

𝑛
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SST

SSR
R 2

 

3. Analisis Hasil Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan  

rumusan masalah 2 digunakan analisis deskriptif dengan 

menghitung mean dan standar deviasi yang digunakan 

untuk menentukan kategori data yang diteliti, untuk 

menganalisis data tersebut peneliti menggunakan bantuan 

SPSS 16. 

Adapunteknik data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 3 menggunakan analisis 

regresi linier sederhana untuk mencari pola hubungan 

antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen.72 Tujuan menggunakan metode ini adalah 

untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai 

                                                           
72Ibid., 44.  
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variabel tak bebas (dependent) yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas (independent).73 

 

 

  

                                                           
73Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 284. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo 

1. Sejarah Singakat Pondok Pesantren Al-Barokah  

Pondok Pesantren Al Barokah merupakan 

Pondok Pesantren yang berdiri atas inisitif masyarakat 

ingin menitipkan putra putrinya mondok sambil kuliah 

di IAIN Ponorogo. Mayoritas santri  Al Barokah 

merupakan mahasiswa IAIN yang sebelumnya menjadi 

alumni Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Selain 

dari kalangan mahasiswa, di Ponpes Al Barokah juga 

terdapat beberapa santri tingkat Tsanawiyah dan Aliyah 

yang menempuh pendidikan formal di luar pesantren 

dan melengkapi pendidikan agama di pesantren yang 

87 
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berbasis salaf ala manhaji pesantren ahlu sunnah wal 

jamaah an nahdliyah.  

Berdirinya Pondok Pesantren Al Barokah 

sebenarnya kelanjutan dari Majelis Ta’lim yang 

sebelumnya sudah berdiri di Mangunsuman di bawah 

asuhan KH Imam Suyono. Seiring dengan 

perkembangan Majelis itu sendiri, maka dengan 

merespon kebutuhan zaman dalam kaitannya dengan 

pendidikan, majelis tersebut mulai membuka asrama 

santri dan menerima pendaftarannya untuk ngaji di 

Ponpes Al barokah.74 

Secara kronologis, Pondok Pesantren yang 

didirikan oleh KH Imam Suyono tersebut berawal dari 

Majelis Ta’lim Al Barokah yang berdiri sejak tahun 

1983. Pada saat itu ada 5 mahasiswa IAIN Sunan 

                                                           
74 Muhammad Ashif Fuadi, Kitab Manaqib Syekh Abdul 

Qadir Al Jilani Jamaah Al Barokah, (Ponorogo: Ma’had Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo, 2018), 4 
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Ampel (sekarang IAIN Ponorogo) yang berdomisili di 

rumah KH Imam Suyono, diantaranya berasal dari 

Banyuwangi, Pacitan dan dan Ponorogo. Pada tahun 

1990 ada jamaah yang mengusulkan lebih baik acara 

majelisnya pindah di ndalem KH Imam Suyono dan 

usulan tersebut diterima. Dari sini lah akhirnya muncul 

pengajian rutin sejenis Madrasah Diniyah yang 

dilaksanakan ba’da maghrib. Pengajian rutin itu diikuti 

oleh warga sekitar yang tidak bermukim di ndalem KH 

Imam Suyono yang terdiri atas pemuda dan pemudi. 

Lama kelamaan pengajian rutin itu melemah dan 

akhirnya hilang dikarenakan pemuda dan pemudi 

tersebut setelah lulus pendidikan formal, kebanyakan 

dari mereka lebih memilih untuk bekerja di luar 

wilayah. Akan tetapi, kegiatan Majelis Ta’lim Al 

Barokah tetap berjalan sebagaimana biasanya mulai 
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pengajian harian, mingguan, dan seterusnya hingga 

agenda ziarah wali 

Pada tahun 2009  ada sekitar 30 santri yang 

berdomisili di ndalem KH Imam Suyono. Mereka 

adalah santri dari Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. Alasan mereka pindah adalah mengikuti 

tantangan dari Gus Khozin (menantu KH Imam 

Suyono) yang pada saat itu merupakan guru Bahasa 

Inggris di Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Tetapi setelah 2 bulan berdomisili di ndalem KH Imam 

Suyono, ada sebagian dari mereka yang kembali lagi ke 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo dengan alasan masih betah di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan 

tidak diizini boyong oleh kyainya. Sejak saat itu lah 

pondok pesantren Al Barokah Mangunsumaan Siman 

Ponorogo ini berkembang hingga sekarang. Hingga saat 
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ini, santri di pondok pesantren Al Barokah 

Mangunsuma Siman Ponorogo berjumlah sekitar 250 

santri putra dan putri.75 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Barokah 

Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo terletak di Jalan Kawung No. 84 

Kelurahan Mangunsuman-Siman Ponorogo. Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

tidak dilewati jalan besar sehingga suasana belajarnya 

jauh dari keramaian dan nyaman. Letak pertokoan tidak 

jauh dari lokasi, sehingga mempermudah santri untuk 

mencukupi kebutuhan. 

 

 

 

 

                                                           
75 Ibid, 5 
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3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-barokah 

a. Visi: 

Unggul dalam beriman, bertakwa, berbudi luhur, 

berbudaya lingkungan, berdasarkan Al-Qur’an, hadits 

dan ulama’ salaf. 

b. Misi: 

1) Melaksanakan shalat jama’ah lima waktu. 

2) Membaca Surah Yasin setelah shalat jama’ah 

Shubuh dan Maghrib. 

3) Melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. 

4) Mengemban amanah ulama’ salaf. 

5) Mengabdi kepada masyarakat. 

6) Mengamalkan amalan yang terkandung dalam kitab 

kuning. 
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4. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-

Barokah  

Sarana yang ada di Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo adalah kitab, 

papan tulis, meja, spidol, absen dan lain-lain yang 

menunjang proses kegiatan belajar mengajar di pondok. 

Sedangkan prasarananya terdiri dari masjid, gedung 

putri, gedung putra, kamar mandi, toilet, dapur umum, 

lapangan, tempat parkir, tempat jemuran. 

5. Keadaan Ustadz dan Santri Pondok Pesantren Al-

Barokah 

Kriteria ustadz dalam pondok pesantren 

tentunya adalah alumni pesantren. Hal ini dikarenakan 

alumni pesantren dinilai sudah memahami keadaan di 

pesantren dan memahami ilmu yang diajarkan di 

pesantren. Ustadz di pondok pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo ada 12 Ustadz. Ustadz 
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tersebut semua merupakan alumni pondok pesantren 

ternama, yaitu: Lirboyo, Al-Hasan, dan  Al-Islam 

Joresan. Santri yang berada di pondok pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo kebanyakan 

adalah mahasiswa IAIN Ponorogo yang datang dari 

berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang berjumlah 

sekitar 150. 

6. Kegiatan Pondok Pesantren Al-Barokah 

Kegiatan di pondok pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo  ada 2, yaitu formal 

dan non formal. Kegiatan formalnya adalah madrasah 

diniyah ibtidaiyah. Sedangkan kegiatan non formalnya 

adalah habsyi, manakib, pengabdian masyarakat, kursus 

dan pelatihan karya ilmiah, penyuluhan kesehatan, 

berjanjen dan simaan Al-Qur’an setiap minggu legi
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7. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Al-barokah 

 

 
 

PENGASUH 

PONDOK 

 

K.H. IMAM 

SUYONO 

BENDAHARA SEKRETARIS 

PEMBIMBING 

PONDOK 

KETUA MADRASAH 

DINIYAH 

1. AMINATUS  

2. MAULINA 

HESTI 

1.  FARIDATUS 

S. 

2. ANA 

MIFTAKHUL  

1. Hj. NURUL 

ROHMATIN 

2. WARIDATUS 

SHOFIYAH 

3. M. ASIF FUADI 

 

KHOZINUL MINAN 

LURAH & WAKIL 

LURAH  

BENDAHARA 

SYAHRIYAH 
1. IKA LUCIANA  

2. LAILATUL H 

FARIDATUS S. 

S A N T R I   

 

9
5
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B. Deskripsi Data 

1. Diskripsi Data Tentang Kinerja Pengurus di Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah 

untuk mendapatkan data mengenai kinerja  pengurus 

pondok peneliti menggunakan metode angket langsung, 

yaitu angket yang dijawab oleh responden yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek peneliti adalah santri putri Pondok 

Pesantren Al-barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

dengan jumlah 60 santri. 

Adapun komponen yang diukur mengenai 

tentang kinerja pengurus Pon.Pes Al-Barokah dapat 

dilihat dalam kisi-kisi berikut: 
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Tabel 4.1 

Kisi-kisi Angket Kinerja Pengurus Pondok 

Pesantren Al- Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo 

 

  No. item 

Variabel 

Penelitian 

Indikator sebelum 

Validitas 

sesudah 

validitas 

Variabel 

Independen 

(X): 

Kinerja 

Pengurus 

Pondok 

Memiliki kompetensi 1, 2, 3 1, 2 

Adanya kemampuan 

menjalankan tugas  

4, 5, 6 4, 5, 6 

Memiliki disiplin kerja, 

komitmen kerja dan 

motivasi 

7, 8, 9 7, 8 

Mampu memberikan 

petunjuk 

10, 11, 12 11, 12 

Mampu memberikan 

pengawasan 

13, 14, 15 13 

Membuka komunikasi dua 

arah 

16, 17, 18 17, 18 

Adanya dukungan rekan 

kerja 

19, 20, 21 19, 20 

Menjaga dan 

memonitoring sistem 

22, 23, 24 22,23,24 



98 
 

 
 

organisasi 

Situasi ekonomi 25, 26, 27 25 

Situasi politik 28, 29 29 

Situasi budaya 30, 31 30 

Situasi teknologi 32, 33 32 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item 

pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang Baik 1 

 

Adapun skor jawaban angket kinerja pengurus 

Pondok Pesantren Al- Barokah dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3  

Skor Jawaban Kinerja Pengurus Pondok 

Kinerja Pengurus Pondok Pesantren Al- 

Barokah Mengunsuman  
Kinerja 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 36 1 1.7 1.7 1.7 

42 1 1.7 1.7 3.3 

43 1 1.7 1.7 5.0 

44 1 1.7 1.7 6.7 

45 1 1.7 1.7 8.3 

46 1 1.7 1.7 10.0 

47 2 3.3 3.3 13.3 

48 1 1.7 1.7 15.0 

50 6 10.0 10.0 25.0 

51 3 5.0 5.0 30.0 

52 4 6.7 6.7 36.7 

54 3 5.0 5.0 41.7 

55 1 1.7 1.7 43.3 

56 3 5.0 5.0 48.3 

57 4 6.7 6.7 55.0 

58 6 10.0 10.0 65.0 

59 2 3.3 3.3 68.3 

60 2 3.3 3.3 71.7 

61 4 6.7 6.7 78.3 

62 4 6.7 6.7 85.0 

63 4 6.7 6.7 91.7 

69 1 1.7 1.7 93.3 

74 1 1.7 1.7 95.0 

76 2 3.3 3.3 98.3 

79 1 1.7 1.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel kinerja pengurus 

pondok tertinggi bernilai 79 dengan frekuensi 1 orang 

dan terendah bernilai 36 dengan frekuensi 1 orang. 

Setelah diketahui skor jawaban tersebut,  

melalui distribusi frekuensi variabel kinerja pengurus 

pondok dapat dibuat kurve seperti di bawah ini: 

Histogram frekuensi nilai frekuensi variabel kinerja  

pengurus Pondok Pesantren Al- Barokah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Histogram diatas merupaka output SPSS yang 

diperoleh dari hasil perhitungan distribusi frekuensi 
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nilai angket variabel kinerja pengurus Pon.Pes Al-

barokah. Dari histogram tersebut dapat diketahui N 

merupakan jumlah frekuensi total yaitu 60 santri, ilai 

mean 56,27 pada nilai standart deviasi sebesar 8.295.  

2. Deskripsi Data tentang Disiplin Santri Pondok 

Pesantren Al-barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk 

mendapatkan data mengenai disiplin santri pondok 

peneliti menggunakan metode angket langsung, yaitu 

angket yang dijawab oleh responden yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek peneliti adalah santri putri Pondok 

Pesantren Al-barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

dengan jumlah 60 santri. 
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Adapun komponen yang diukur mengenai tentang 

disiplin santri Pon.Pes Al-Barokah dapat dilihat dalam 

kisi-kisi berikut: 

Tabel 4.5 

Kisi-kisi Angket Disiplin santri Pondok Pesantren Al- 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No. Item 

sebelum 

validitas 

Setelah 

validitas 

Variabel Dependen 

(Y):Disiplin Santri 

Teladan 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

3, 4 

Lingkungan 

disiplin 

8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14 

8, 10  

Latihan 

disiplin 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22, 

23 

16, 18, 20 21, 

22, 23 
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Dari indikator tersebut dapat dijadikan item 

pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Skor Alternatif Jawaban 

 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang Baik 1 

 

Adapun skor jawaban angket disiplin santri 

Pondok Pesantren Al- Barokah dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Skor Jawaban Disiplin Santri Pondok 

Kinerja Pengurus Pondok Pesantren Al- Barokah 

Mengunsuman  
Disiplin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 19 1 1.7 1.7 1.7 

21 1 1.7 1.7 3.3 

22 2 3.3 3.3 6.7 

23 4 6.7 6.7 13.3 

24 2 3.3 3.3 16.7 

25 8 13.3 13.3 30.0 

26 6 10.0 10.0 40.0 

27 9 15.0 15.0 55.0 



104 
 

 
 

28 8 13.3 13.3 68.3 

29 8 13.3 13.3 81.7 

30 4 6.7 6.7 88.3 

31 1 1.7 1.7 90.0 

32 2 3.3 3.3 93.3 

33 1 1.7 1.7 95.0 

36 3 5.0 5.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel disiplin santri 

pondok tertinggi bernilai 36 dengan frekuensi 3 orang 

dan terendah bernilai 19 dengan frekuensi 1 orang. 

Setelah diketahui skor jawaban tersebut,  melalui 

distribusi frekuensi variabel disiplin pengurus pondok 

dapat dibuat kurve seperti di bawah ini: 
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Histogram frekuensi nilai frekuensi variabel disiplin santri  

Pondok Pesantren Al- Barokah 

 

Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

Histogram diatas merupaka output SPSS yang 

diperoleh dari hasil perhitungan distribusi frekuensi 

nilai angket disiplin santri pengurus Pon.Pes Al-

barokah. Dari histogram tersebut dapat diketahui N 

merupakan jumlah frekuensi total yaitu 60 santri, ilai 

mean 27,25 pada nilai standart deviasi sebesar 3.413.  
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C. Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistik perlu 

mengetahui asumsi yang digunakan dalam 

penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi 

dasar menggunakan rumus nantinya, maka peneliti 

bisa lebih bijak dala penggunaannya dan 

perhitungannya. Melakukan uji asumsi/ prasyarat 

tersebut agar dalam penggunaan rumus tersebut dan 

hasil yang didapat tidak menyimpang dari ketentuan 

yang berlaku. Uji normalitas dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui data yang telah diperoleh 

peneliti dalam penelitian ini berdistribusi normal 

atau tidak. Dalam penelitian uji normalitas yang 

digunakan peneliti adalah rumus Kolmogrov 

smirnov. 
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Dalam penelitian ini penulis di bantu aplikasi 

SPSS 16. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan pada uji normalitas 

didasarkan pada output SPSS dapat dilakukan 

dengan dua cara. Pertama membandingkan 

Kolmogrov smirnov (ks). Hasil penelitian dan tabel 

kolmogrov-smirnov, apabila signifikasi > 0,05 

maka nilai residual berdistribusi normal. 

Sebaliknya, apabila nilai signifikasi < 0,05, maka 

nilai residual tidak berdistribusi normal. 

Tabel 4.9 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  KTOTAL DTOTAL 

N 60 60 

Normal 

Parametersa 

Mean 56.27 27.25 

Std. Deviation 8.295 3.413 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .125 .121 

Positive .125 .121 

Negative -.075 -.088 
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Kolmogorov-Smirnov Z .969 .935 

Asymp. Sig. (2-tailed) .304 .346 

a. Test distribution is Normal.   

Berdasarkan uji normalitas diketahu Hasil 

Kolmogrof Smirnov di atas maka kinerja pengurus 

pondok = 0,304 yang artinya > 0,05 maka populasi 

berdistribusi normal, disiplin santri = 0,346 maka 

populasi berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang 

linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang 

baik seharusnya terdapat hubungan yang linear 

antara variabel independent dengan variabel 

dependen. Uji ini biasanya digunakan sebagai 

prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. 
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Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

linieritas didasarkan pada : 

1) Jika nilai signifikansi deviation from liniearity 

> 0, 05, maka terdapat hubungan yang linier 

antara variabel bebas dengan variabel terikat 

(dependen dan independen). 

2) Jika nilai signifikansi deviation from liniearity 

< 0, 05, maka tidak terdapat hubungan yang 

linier antara variabel bebas dan variabel terikat 

(dependen dan independen). 

 Berdasarkan hasil pengujian SPSS diperoleh 

hasil output sebagai berikut: 
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4.10 Hasil Uji Linearitas Kinerja Pengurus 

Pondok terhadap Disiplin Santri Pondok 

Pesantren Al- Barokah 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Disipli

n * 

Kinerj

a 

Between 

Groups 

(Combined) 450.833 24 18.785 2.781 .003 

Linearity 347.059 1 347.059 51.380 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

103.774 23 4.512 .668 .844 

Within Groups 236.417 35 6.755   

Total 687.250 59    

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa 

F sebesar 0,668 dengan signifikan 0,844 dilihat dari 

deviation from linearity lebih besar dari pada taraf 

signifikan (0,05) maka terdapat hubungan yang 

linier antara variabel kinerja deengan variabel 

disiplin. 
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2. Analisis Data Tentang Kinerja Pengurus Pondok 

Pesantren Al- Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo  

Untuk mengetahui data tentang intensias kinerja 

pengurus pondok, maka peneliti menyebar angket pada 

seluruh responden yaitu santri Al-Barokah yang 

berjumlah 60 santri. Angket terderi dari 21 item 

pertanyaan. Setelah mengetahui skor jawaban angket, 

kemudian mencarai mean dan standart deviasi dari data 

yang sudah diperoleh. Berikut table hitung mean dan 

standart deviasi: 

Tabel 4.11 Deskripsi Data Kinerja Pengurus 

Pondok 

Descriptive Statistic 

 

Descriptive Statistics 

 

N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Kinerja 60 36 79 56.27 8.295 

Valid N 

(listwise) 
60 
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Data diatas merupakan output SPSS yang 

diperoleh dari hasil perhitungan angket kinerja 

pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo. Dari perhitungan diatas dapat 

diketahui bahwa jumlah responden atau N = 60, nilai 

mean sebesar 56,27 pada nilai standart deviasi sebesar 

8,295. Sedangkan nilai terendah (minimum) sebesar 36 

dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 79.  

Untuk menentukan tingkat nilai kinerja 

pengurus pondok itu tinggi, sedang atau rendah maka 

dibuat pengelompokkan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

a. X > Mean + SD: (X>56,27 + 8.295 = 64,565) 

adalah kategori tinggi 

b. Mean – SD ≤ x ≤ Mean SD: (56,27 – 8.295 ≤ 56,27 

+ 8.295) atau 47,975≤ x ≤ 64,565 adalah kategori 

sedang 
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c. X < Mean – SD: (X < 56,27 – 8.295=47,975) adalah 

kategori rendah 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa skor yang 

lebih dari 64,565 dikategorikan menjadi tinggi, 

sementara skor 47,975 – 64,565 adalah sedang, 

kemudian skor kurang dari 47,975 adalah kategori 

rendah. Kategori dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Kategori Kinerja Pengurus Pondok Pesantren 

Al- Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

 

No. Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1. X 

>64,565 

5 8% Tinggi 

2.  47,975 

≤ X         

≤ 64,565 

49 82% Sedang 

3. X 

<47,975 

6 10% Rendah 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kinerja pengurus pondok  dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi 5 santri  dengan prosentase 8%. 
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Dalam kategori sedang dengan frekuensi 49 santri 

dengan prosentase 82% dan kategori rendah dengan 

frekuensi 6 santri dengan prosentase 10%. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kinerja 

pengurus pondok Pesantren Al- Barokah tergolong 

sedang. 

3. Analisis Data Tentang Disiplin Santri Pondok 

Pesantren Al- Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo 

Untuk mengetahui data tentang intensias kinerja 

pengurus pondok, maka peneliti menyebar angket pada 

seluruh responden yaitu santri Al-Barokah yang 

berjumlah 60 santri. Angket terderi dari 10 item 

pertanyaan. Setelah mengetahui skor jawaban angket, 

kemudian mencarai mean dan standart deviasi dari data 

yang sudah diperoleh. Berikut table hitung mean dan 

standart deviasi: 
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Tabel 4.13 Deskripsi Data Disiplin Santri  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Disiplin 60 19 36 27.25 3.413 

Valid N 

(listwise) 
60 

    

 

Data diatas merupakan output SPSS yang 

diperoleh dari hasil perhitungan angket disiplin santri 

Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. Dari perhitungan diatas dapat diketahui 

bahwa jumlah responden atau N = 60, nilai mean 

sebesar 27,25 pada nilai standart deviasi sebesar 3,413. 

Sedangkan nilai terendah (minimum) sebesar 19 dan 

nilai tertinggi (maximum) sebesar 36.  

Untuk menentukan tingkat nilai kinerja 

pengurus pondok itu tinggi, sedang atau rendah maka 

dibuat pengelompokkan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 



116 
 

 
 

a. X > Mean + SD: (X>27,25 + 3.413 =30,663) adalah 

kategori tinggi. 

b. Mean – SD ≤ x ≤ Mean + SD: (27,25 – 3.413 ≤ 

27,25 + 3.413) atau 23,837 ≤ x ≤ 30,663 adalah 

kategori sedang. 

c. X < Mean – SD: (X < 27,25 – 3.413 = 23,837 ) 

adalah kategori rendah. 

Tabel 4.14 

Kategori Disiplin Pengurus Pondok Pesantren Al- Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo 

No. Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1. X 

>30,663 

7 11% Tinggi 

2.  23,837 

≤ X         

≤ 30.663 

49 82% Sedang 

3. X 

<23,837 

4 7% Rendah 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan disiplin santri dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi 7 santri  dengan prosentase 11%. Dalam 

kategori sedang dengan frekuensi 49 santri dengan 
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prosentase 82% dan kategori rendah dengan frekuensi 4 

santri dengan prosentase 7%. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa tingkat disiplin santri pondok 

Pesantren Al- Barokah tergolong sedang. 

4. Analisis Data Tentang Kinerja Pengurus Pondok 

Terhadap Disiplin Santri Pondok Pesantren Al-  

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

kinerja pengurus pondok terhadap disiplin santri 

peneliti menggunakan rumus regresi linier sederhana 

dengan bantuan SPSS, hasilnya dapat dilihat pada 

output berikut ini: 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 KINERJAa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: DISIPLIN  
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Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang 

dimasukkan dan metode yang digunakan. Dalam hal ini 

variabel yang dimasukkan adalah variabel independen 

yaitu kinerja pengurus pondok dan variabel dependen 

yaitu disiplin santri dan metode yang digunakan adalah 

metode Enter. 

Tabel 4.15 

Hasil Pengelolaan Data Regresi Linier Sederhana 

Kinerja Pengurus Pondok Terhadap Disiplin Santri 

Pondok Pesantren Al- Barokah Mengunsuman 

Siman Ponorogo 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .711a .505 .496 2.422 1.604 

a. Predictors: (Constant), KINERJA   

b. Dependent Variable: DISIPLIN 

 

  

Berdasarkan hasil output di atas dapat diketahui 

besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu 0,711, 

dan diperoleh nilai determinasi (R Squeare) sebesar 
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0,496 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

variabel bebas (kinerja pengurus pondok) terhadap 

variabel terikat (disiplin santri) adalah 49,6% sisanya 

yaitu 50,4% dipengaruhi variabel lain yang belum 

diteliti dalam penelitian ini. 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 347.059 1 347.059 59.171 .000a 

Residual 340.191 58 5.865   

Total 687.250 59    

a. Predictors: (Constant), KINERJA    

b. Dependent Variable: 

DISIPLIN 

    

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.799 2.161  4.996 .000 

KINERJA .292 .038 .711 7.692 .000 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.799 2.161  4.996 .000 

KINERJA .292 .038 .711 7.692 .000 

a. Dependent Variable: DISIPLIN    
  

Berdasarkan tabel diatas pada bagian koefisien 

determinasi nilai constant sebesar 10,799 sedangkan 

nilai kinerja pengurus pondok sebesar 0,292 sehingga 

persamaan regresinya adalah: 

Y = a + bx 

Y = 10,799 + (0,292)x 

Y = 10,799 + 0,292x 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 

konstanta sebesar 10,799 mengandung arti nilai  

konstanta variabel kinerja pengurus pondok adalah 

10,799, koefisien regresi X sebesar 0,292 menyatakan 

bahwa setiap presentase 1% nilai kinerja pengurus 



121 
 

 
 

pondok, maka nilai disiplin bertambah sebesar 0,292. 

Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X 

terhadap Y adalah positif.  

Berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien 

diperoleh dari nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ariabel kinerja 

pengurus pondok (X) berpengaruh terhadap disiplin 

santri pondok Pesantren Al- Barokah (Y). Berdasarkan 

nilai (t) diketahui thitung sebesar 7.692 > ttabel 1,672, 

sehingga dapat disimpulkan terhadap variabel kinerja 

pengurus pondok berpengaruh terhadap disiplin santri 

Pondok Pesantren Al- Barokah. 

D. Interprestasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data 

tentang kinerja pengurus pondok dan disiplin santri dengan 
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cara menyebar angket yang diisi oleh santri Pondok 

Pesantren Al- Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo.  

1. Kinerja Pengurus Pondok Pesantren Al- Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

Berdasarkan analisis data diatas dapat diketahui 

bahwa kinerja pengurus pondok dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi 5 santri  dengan prosentase 8%. 

Dalam kategori sedang dengan frekuensi 49 santri 

dengan prosentase 82% dan kategori rendah dengan 

frekuensi 6 santri dengan prosentase 10%. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

kinerja pengurus pondok Pesantren Al- Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo dikategorikan sedang. 

dilihat dari prosentase diatas sesuai dengan kinerja 

yaitu tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja 
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yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam 

kerangka mencapai tujuan organisasi.76 

Sumber daya manusia sebagai faktor yang 

berperan aktif dalam menggerakkan organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Tercapainya tujuan organisasi 

hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang 

terdapat dalam organisasi, untuk berkinerja dengan 

baik. Kinerja perorangan (individual performance) 

dengan kinerja organisasi (corporate performnace) 

terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain 

bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan besar 

kinerja organisasi juga baik.77 

2. Disiplin santri Pondok Pesantren Al- Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo 

                                                           
76 Barnawi, Kinerja Guru Profesional (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 13. 
77 Hari Sulaksono, Budaya Organisasi dan Kinerja 

(Yogyakarta: Deepublish, 2015), 106. 
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 

disiplin santri dalam kategori tinggi dengan frekuensi 7 

santri  dengan prosentase 11%. Dalam kategori sedang 

dengan frekuensi 49 santri dengan prosentase 82% dan 

kategori rendah dengan frekuensi 4 santri dengan 

prosentase 7%.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

disiplin santri pondok Pesantren Al- Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo dikategorikan sedang. 

dilihat dari prosentase diatas sesuai dengan disiplin 

yaitu disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan 

ketentuan 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 
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bidang keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan agar 

benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan 

nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang 

lebih baik.78 

Selain itu disiplin memiliki 3 aspek yaitu Sikap 

mental (mental attitude) yang merupakan sikap taat dan 

tertib, Pemahaman yang baik mengenai sistem 

peraturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang 

sedemikan rupa dan Sikap kelakuan yang secara wajar 

menunjukkan kesungguhan hati, untuk mentaati segala 

hal secara cermat dan tertib.79 

3. Pengaruh kinerja pengurus pondok dengan disiplin 

santri Pondok Pesantren Al- Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo 

                                                           
78 Novan Ardy W, Manajemen Kelas  (Jogjakarta: Ar-

Ruzz, 2013), 143. 
79 Denci Nansi, “Hubungan Antara Regulasi Emosi 

dengan Perilaku Disiplin Santri Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Qodratullah Langkan,” Psikologi Islami, 1 (1016), 22. 
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Berdasarkan hasil analisis data diatas, dengan 

perhitungan statistik dikemukakan bahwa kinerja 

pengurus pondok berpengaruh terhadap disiplin santri 

Pondok Pesantren Al- Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. Dari hasil yang telah dijelaskan sebelumnya 

berdasarkan nilai (t) diketahui thitung sebesar 7.692 > 

ttabel 1,672, sehingga Ha diterima atau juga bisa 

dikatakan bahwa ada pengaruh antara kinerja pengurus 

pondok terhadap disiplin santri Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Adapun 

pengaruh kinerja pengurus terhadap disiplin santri 

sebesar 49,6% sisanya yaitu 50,4% dipengaruhi 

variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja 

atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai SDM dalam melaksanakan tugas kerjanya 
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sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.80 

Pengurus pondok adalah sosok yang dapat membentuk 

dan memberi contoh bagi para santri untuk senantiasa 

menampilkan pribadi yang unggul sebagai sosok yang 

kreatif, mandiri, jujur, dan memiliki kedisiplinan yang 

tinggi. 

Seorang pengurus harus bisa melaksanakan 

tugas dan kewajiban dengan baik dan membeikan 

teladan yang baik untuk para santri. Teladan 

merupakan perbuatan dan tindakan yang lebih besar 

pengaruhnya dibandingkan dengan kata-kata.81 Oleh 

karena itu, contoh dan teladan pengurus sangat 

berpengaruh terhadap disiplin para santri. Mereka lebih 

mudah meniru apa yang dilihat dibandingkan apa yang 

                                                           
80  Yamin M, Standart dan Penilaian Kinerja Guru 

(Jakarta: Gaung Persada,2010), 87. 
81 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan 

Prestasi Siswa, 48. 
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mereka dengar terhadap apa yang dianggap baik dan 

patut untuk ditiru. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan 

teknis analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kinerja pengurus pondok di Pondok Pesantren 

Al- Barokah Mangusuman Siman adalah berkategori 

tinggi dengan frekuensi 5 santri  dengan prosentase 8%. 

Dalam kategori sedang dengan frekuensi 49 santri 

dengan prosentase 82% dan kategori rendah dengan 

frekuensi 6 santri dengan prosentase 10%. 

2. Tingkat disiplin santri di Pondok Pesantren Al- 

Barokah adalah dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

7 santri  dengan prosentase 11%. Dalam kategori 

sedang dengan frekuensi 49 santri dengan prosentase 
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82% dan kategori rendah dengan frekuensi 4 santri 

dengan prosentase 7%. 

3. Kinerja pengurus pondok memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap disiplin santri santri Pondok 

Pesantren Al- Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 

Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan nilai (t) 

diketahui thitung  sebesar 7.692 > ttabel 1,672 artinya 

variabel kinerja pengurus pondok berpengaruh 

signifikan terhadap disiplin santri Pondok Pesantren Al- 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Berdasarkan 

perhitungan koefisien dertiminasi, didapatkan kinerja 

pengurus pondok berpengaruh terhadap disiplin santri 

sebesar 49,6% sisanya yaitu 50,4% dipengaruhi 

variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pengurus Pondok Pesantren Al- Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo agar dapat 

meningkatkan kinerja yang lebih dalam menjalankan 

tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengurus pondok 

sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. 

2. Kepada santri supaya lebih disiplin dalam mengikuti 

semua kegiatan pondok dan mentaati peraturan yang 

telah ditetapkan di Pondok Pesantren Al- Barokah. 
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