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ABSTRAK 

 

Rohman, M. Nur. 2019. Upaya Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran dan 

Kedisiplinan Santri Melalui Keteladanan Ustādh di Pondok Pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. Waris, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Nilai-nilai Kejujuran, Kedisiplinan, Keteladanan Ustādh. 

  

Ustādh merupakan faktor penting yang memiliki pengaruh besar 

terhadap keberhasilan pendidikan karakter di pesantren, bahkan sangat 

menentukan berhasil-tidaknya santri dalam mengembangkan kepribadiannya 

secara utuh. Dikatakan demikian karena ustādh merupakan figur utama, serta 

teladan bagi santri. Dalam pendidikan karakter, ustādh harus mulai dari dirinya 

sendiri agar apa yang dilakukannya baik akan berdampak baik pula pengaruhnya 

terhadap santri. Karakter yang harus ditanamkan sejak dini dalam diri santri 

adalah karakter kejujuran dan kedisiplinan, sebab kejujuran dan kedisiplinan 

merupakan karakter mendasar yang harus ditanamkan sejak dini dalam diri santri. 

Ustādh harus memiliki strategi yang tepat agar kejujuran dan kedisiplinan 

tertanam kuat dalam diri santri sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari.   

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) 

mengetahui strategi yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri melalui keteladanan ustādh di pondok pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo. 2) mengetahui implementasi nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri di pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. 3) 

mengetahui faktor yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis 

penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah mereduksi data, 

display data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 1) strategi 

keteladanan yang diterapkan ustādh adalah ustādh menyampaikan materi dengan 

sebenar-benarnya, memberikan contoh kepada santri dalam kegiatan thakrār dan 

muh{d}rah untuk jujur dalam memberikan materi. Kemudian ustādh istiqāmah 

dalam mengajar, ustādh datang tepat waktu di pesantren, tidak mengulur ulur 

waktu saat masuk kelas. 2) implementasi kejujuran dan kedisiplinan pada santri 

adalah terbentuknya kejujuran pada diri santri dalam menyampaikan fakta, 

terbentuk rasa percaya diri dan jujur dalam melaksanakan muh{d}rah sesuai 

jadwal yang ditentukan, meningkatnya keistiqāmahan santri dalam belajar, santri 

sudah bergegas mempersiapkan diri di kelas sebelum ustādh datang. 3) faktor 

yang mempengaruhi penanaman kejujuran dan kedisiplinan santri adalah nasehat 

ii 
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dan perhatian dari ustādh, memilih teman sebaya dalam bergaul serta dukungan 

dan do‟a orang tua santri agar santri menaati peraturan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu 

perkembangan jiwa santri baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya 

menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Pendidikan 

karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena 

pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi 

bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam 

kehidupan.
1
 Berbicara soal pendidikan karakter, maka perlu disimak UU RI 

Nomor 20 Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa.
2
 Berbagai bimbingan serta pengajaran  di 

pesantren maupun di luar pesantren dilakukan sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan santri agar dapat memainkan peran dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.
3
 Segala upaya 

                                                             
1
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 3. 

2
 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 

76. 
3
 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 11. 

7 
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dilakukan untuk membuimbing perkembangan jasmani dan rohani santri 

menuju kedewasaan.
4
 

Untuk menyukseskan pendidikan karakter perlu dilakukan 

identifikasi karakter, karena pendidikan karakter tanpa identifikasi karakter 

hanya akan menjadi sebuah perjalanan panjang tanpa ujung. Ginanjar dengan 

teori Emotional Spiritual Quotient (ESQ) menyodorkan pemikirannya bahwa 

setiap karakter positif sesungguhnya akan merujuk kepada sifat-sifat mulia 

Allah Swt. Sifat-sifat mulia ini merupakan sumber inspirasi setiap karakter 

positif yang dirumuskan oleh siapa pun. Menurut Ginanjar karakter dasar 

yang harus ditanamkan dalam diri santri adalah jujur, tanggung jawab, 

disiplin, visioner, adil, peduli dan kerja sama.
5
 Yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi santri agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6
  

Dalam membentuk karakter santri perlu adanya peran seorang 

ustādh sebagai pendidik, pengajar, teladan, penasihat, pengasuh, motivator 

dan pemimpin bagi santri untuk menjadikan karakter santri lebih baik lagi.
7
 

Ustādh merupakan faktor penting yang memiliki pengaruh besar terhadap 

keberhasilan pendidikan karakter di pesantren, bahkan sangat menentukan 

berhasil-tidaknya santri dalam mengembangkan kepribadiannya secara utuh. 

                                                             
4
 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 11. 
5
 Ibid, 16. 

6
 Anas Salahudin, Pendidikan Karakter: Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 41. 
7
 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 

2014), 46. 
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Dikatakan demikian karena ustādh merupakan figur utama, serta teladan bagi 

santri. Oleh karena itu, dalam pendidikan karakter ustādh harus mulai dari 

dirinya sendiri agar apa yang dilakukannya baik akan berdampak baik pula 

pengaruhnya terhadap santri.
8
 Sebagai contoh atau teladan, ustādh harus 

memperlihatkan perilaku yang yang baik kepada santri,
9
 agar apa yang 

dilakukannya dapat dicontoh oleh santri sehingga dapat diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Semua karakter dalam jiwa manusia perlu dikembangkan dan perlu 

dipupuk sejak dini. Namun karakter dasar yang harus ditanamkan kepada 

santri adalah karakter kejujuran dan kedisiplinan dalam proses pembelajaran. 

Kejujuran merupakan upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan, baik terhadap 

dirinya sendiri maupun orang lain. Tanpa adanya kejujuran, manusia sudah 

tidak memiliki nilai kebaikan dihadapan orang lain. Oleh karena itu, karakter 

kejujuran ini harus dibangun sejak anak berusia dini melalui proses 

pendidikan.
10

 Pada dasarnya kejujuran adalah sifat alamiyah dan sangat 

diperlukan untuk perkembangan diri individu dan masyarakat.
11

 Kejujuran 

                                                             
8
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 63. 

9
 E. Mulyasa, Revolusi Mental Dalam Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

Offset, 2015), 173. 
10

 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), 89. 
11

 Mohamad Mustari, Nilai Karakter: Redfleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: Rajawali 

Press, 2014), 13. 
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didefinisikan sebagai sebuah nilai karena perilaku menguntungkan baik bagi 

yang mempraktekkan maupun bagi orang lain yang terkena akibatnya.
12

 

Selain menanamkan kejujuran dalam proses pembelajaran, ustādh 

juga harus menanamkan kedisiplinan pada santri dalam pembelajaran. 

Kedisiplinan merupakan kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan 

suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, 

perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap 

menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. 

Disamping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga 

mengandung arti kepatuhan penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas 

yang diamanahkan. Islam mengajarkan agar benar-benar memperhatikan dan 

mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.
13

 

Pada penjajakan di lapangan, peneliti memperoleh informasi melalui 

wawancara dengan ustādh Aziz Ali Mustadlo bahwa kejujuran dan 

kedisiplinan santri belum membudaya dengan baik. Hal ini terbukti masih ada 

santri yang melanggar peraturan pesantren, yaitu masih terdapat santri yang 

mencontek saat ujian tulis, masih terdapat santri yang membuka kitab saat 

ujian tulis, kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki santri, 

terdapat santri yang tidak mengikuti pelajaran di kelas, terdapat santri yang 

kurang disiplin dalam pembelajaran dan sholat jamaah di masjid, terdapat 

                                                             
12

 Abdul Majid, Pendidikan Karekter Perspektif Islam (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset, 2013), 42. 
13

 Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 142-143. 
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santri yang keluar lingkungan pesantren saat jam pelajaran tanpa izin 

pengasuh atau pengurus pondok.
14

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh ketua pengurus pondok melalui 

wawancara dengan M. Qori‟ Hanafi menyebutkan bahwa kejujuran dan 

kedisiplinan santri yang belum membudaya dengan baik dan hal tersebut 

membuat dewan ustādh menjadi resah dan harus sabar dalam menangani 

perilaku santri yang melanggar aturan pesantren, pelanggaran yang masih 

ditemui dikalangan santri adalah masih terdapat santri yang kurang percaya 

diri dengan kemampuan mereka saat ujian tulis sehingga mereka mencontek 

jawaban temannya, terdapat santri yang tidak izin saat kelur pondok saat 

kegiatan pembelajaran dimulai, masih ditemui santri yang bolos pada jam 

pelajaran. Oleh karena itu peran ustādh dalam menanamkan kejujuran dan 

kedisiplinan santri perlu ditingkatkan lagi guna membimbing santri menjadi 

lebih baik.
15

  

Berdasarkan permasalahan tersebut, dewan ustādh berusaha 

memperbaiki perilaku santri yang melanggar peraturan pesantren agar 

menaati peraturan yang telah dibuat oleh ustādh dan pengasuh melalui 

keteladanan, dengan keteladanan santri diharapkan bisa memahami maksud 

ustādh sehingga kejujuran dan kedisiplinan pada diri santri dapat tumbuh 

dengan sendirinya dan menumbuhkan keikhlasan dalam belajar. Berpijak dari 

latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

                                                             
14

 Aziz Ali Murtadlo, Guru Ilmu Tasawuf di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo, Wawancara pada hari/tanggal: Minggu, 10 Maret 2019.   
15

 M. Qori‟ Hanafi, Ketua Pengurus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo, Wawancara pada hari/tanggal: Minggu, 26 Juni 2019.   
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bagaimana ustādh dalam menanamkan kejujuran dan kedisiplinan santri, 

dengan judul: UPAYA PENANAMAN NILAI-NILAI KEJUJURAN DAN 

KEDISIPLINAN SANTRI MELALUI KETELADANAN USTĀDZ DI 

PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BANGUNSARI PONOROGO 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019.  

 

B. Fokus Penelitian 

Dari deskripsi latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, 

maka penelitian ini difokuskan penelitian ini terhadap strategi yang 

digunakan ustādh dalam menanamkan kejujuran dan kedisiplinan santri, 

implementasi kejujuran dan kedisiplinan santri dan faktor yang 

mempengaruhi penanaman nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri di 

pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi penanaman nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri 

melalui keteladanan ustādh di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo? 

2. Bagaimana implementasi nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri di 

Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo? 

3. Apa faktor yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan rumusan masalah 

diatas, adapun tujuan yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk menjelaskan strategi yang digunakan dalam menanamkan nilai-

nilai kejujuran dan kedisiplinan santri melalui keteladanan ustādh di 

Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

b. Untuk menjelaskan implementasi nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan 

santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

c. Untuk mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi penanaman nilai-

nilai kejujuran dan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Memberikan wacana kepada siapa saja yang berkecimpung di dunia 

pendidikan, khususnya di pesantren 

b. Sebagai bahan pertimbangan pada lembaga pendidikan Islam dalam 

rangka membimbing santri untuk meningkatkan nilai-nilai kejujuran 

dan kedisiplinan dalam proses pembelajaran. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pengasuh Pondok Pesantren 

Sebagai acuan untuk meningkatkan nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan bagi santri. 

b. Bagi Ustādh 
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Sebagai masukan ustādh dalam meningkatkan nilai-nilai kejujuran 

dan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darussalam. 

c. Bagi Santri 

Sebagai pondasi santri dalam meningkatkan nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan di lingkungan pondok pesantren, keluarga dan 

masyarakat. 

d. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan menambah cakrawala berpikir dan 

memperluas pengetahuan serta mendapat pengamalan praktis dalam 

pengadaan penelitian. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disini dimaksudkan untuk mempermudah 

para pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Skripsi 

ini disusun atas 6 bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sisitematika 

pembahasan. 

BAB II Telaah hasil penelitian terdahulu dan landasan teori, 

menjelaskan tentang teori yang mendasari penelitian. Dalam kerangka teori 

ini dijelaskan tentang nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan dan keteladanan guru. 
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BAB III Metode penelitian, yang menjelaskan tentang pendekatan dan 

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

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV Temuan penelitian, menjelaskan tentang paparan data yang 

berisi hasil penelitian  dilapangan yang terdiri dari data umum dan data 

khusus. Dimana data umum tentang pondok pesantren Darussalam dan data 

khusus tentang upaya penanaman nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri 

melalui keteladanan guru. 

BAB V Analisis data, menejaskan analisis tentang strategi ustādz 

dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri melalui 

keteladanan, analisis tentang implementasi nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri, dan analisis tentang faktor yang mempengaruhi 

penanaman nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri di pondok pesantren 

Darussalam. 

BAB VI Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu maka 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain: 

1. Muhammad Imam Syafi‟i, “Dampak Kedisiplinan Pondok terhadap 

Perkembangan Ranah Afektif Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren 

Badrussalam Magetan)”, pada tahun 2016 di STAIN Ponorogo. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kedisiplinan di 

Pondok Pesantren Badrussalam Magetan serta kedisiplinan yang bisa 

berdampak pada perkembangan ranah afektif santri, dan hasil 

penelitiannya adalah (1) sebagian besar penerapan kedisiplinan di 

Pondok Pesantren Badrussalam Magetan berjalan dengan sangat baik dan 

langsung dipantau dan diatur oleh Ustadz bukan hanya bagian organisasi 

santri. (2) Penerapan kedisiplinan pondok terhadap ranah afektif santri 

juga berdampak positif pada perkembangan ranah afektif santri terbukti 

dengan penerimaan santri, pemberian tanggapan santri, santri dapat 

memberikan nilXai atas disiplin yang dialami, santri dapat 

mengorganisasikan nilai dari kedisiplinan dan santri dapat menerapkan 

nilai kedisiplinan pondok dalam kehidupan sehari-hari.
16

 

                                                             
16

 Muhammad Imam Syafi‟i, “Dampak Kedisiplinan Pondok terhadap Perkembangan 

Ranah Afektif Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Badrussalam Magetan),” (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2016). 

16 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian ini difokuskan pada upaya penanaman nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri melalui keteladanan ustādh. Sementara, pada telaah 

penelitian terdahulu pertama peneliti memfokuskan penelitiannya pada 

dampak kedisiplinan santri terhadap perkembangan ranah afektif. 

2. Aziz Syaifuddin, “Pembentukan Kedisiplinan Melalui Ekstrakurikuler 

Olahraga (Studi Kasus di MIN Begal Kadunggalar)”, tahun 2016 di 

STAIN Ponorogo. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

bagaimana pembentukan kedisiplinan pada peserta didik melalui kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga di MIN Begal Kedunggalar, dan hasil 

penelitiannya adalah (1) teknik pengelolaan ekstrakurikuler di MIN 

Begal Kedunggalar menggunakan trknik cooperative control, yaitu 

melakukan kerjasama dengan peserta didik yang berupa perjanjian serta 

teknik inner control yang berupa penjelasan tentang bentuk-bentuk 

kedisiplinan yang dilakukan oleh peserta didik. (2) strategi yang 

digunakan menggunakan strategi modifikasi perilaku berupa 

pembiasaan-pembiasaan kedisiplinan yang diberikan peserta didik, selain 

itu menggunakan strategi klarifikasi nilai dengan bentuk sistem absensi 

dan penilaian guru terhadap perkembangan peserta didik.
17

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian ini difokuskan pada upaya penanaman nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri melalui keteladanan ustādh. Namun, pada telaah 
                                                             

17
 Aziz Syaifuddin, “Pembentukan Kedisiplinan Melalui Ekstrakurikuler Olahraga (Studi 

Kasus di MIN Begal Kadunggalar)”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016). 
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penelitian terdahulu kedua peneliti memfokuskan penelitiannya pada 

pembentukan kedisiplinan melalui ekstrakurikuler olahraga. 

3. Vegita Yogaswitari, “Upaya Madrasah dalam Membentuk Karakter 

Kejujuran dan Tanggung Jawab Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan 

Dolopo Tahun Pelajaran 2018/2019”, pada tahun 2019 di IAIN Ponorogo. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui kondisi karakter siswa, 

(2) Mengetahui upaya madrasah dalam membentuk karakter kejujuran dan 

tanggung jawab siswa, dan hasil penelitiannya adalah (1) Karakter 

kejujuran siswa di MA Miftahul Ulum masih menyentuh pada tingkat 

pengenalan norma atau nilai-nilai, pengetahuan antara benar dan salah. 

Namun, dalam tidakan nyata belum dapat menerapkan pengetahuan 

tersebut dalam seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Karakter tanggung 

jawab siswa terkait jawdal piket membersihkan kelas dan mengumpoulkan 

tugas belum tertib dilakukan. (2) upaya madrasah dalam membentuk 

karakter keagamaan yang rutin dilaksanakan yaitu sholat dhuha 

berjama‟ah, baca tulis al-Qur‟an disertai hafalan, sholat dhuhur 

berjamaah, sholat Jum‟at bersama, muh{d}rah dan Tahlil dilakukan 

setuiap tanggal 10. Mengadakan kerja sama dengan wali murid melalui 

pertemuan wali murid dan kegiatan pondok Ramadhan.
18

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian ini difokuskan pada upaya penanaman nilai-nilai kejujuran dan 
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kedisiplinan santri melalui keteladanan ustādh. Namun, pada telaah 

penelitian terdahulu ketiga peneliti memfokuskan pada pembentukan 

karakter jujur dan tanggung jawab melalui siswa. 

 

B. Kajian Teori 

1. Nilai-Nilai Kejujuran 

a. Pengertian Nilai-Nilai Kejujuran 

Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang 

diyakini sebagai suatu identitas, perasaan, keterkaitan maupun 

perilaku.
19

 Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari 

sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun 

batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi 

dalam bersikap dan bertingkah, baik disadari maupun tidak.
20

 

Nilai-nilai adalah patokan-patokan yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat, misalnya saat kebiasaan dan sopan santun. 

Sopan santun, adat kebiasaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seluruh 

warga negara Indonesia. Jadi, nilai adalah ukuran baik buruk, benar 

salah, boleh-tidak, indah-tidak indah suatu perilaku atau pernyataan 

yang berlaku dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat.
21
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Kata jujur artinya lurus hati, tidak curang dan disegani.
22

 

Benar atau jujur akan membawa pada kebaikan, ketahuilah kejujuran 

itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. 

Dan jauhilah kebohongan, ketahuilah kebohongan itu akan menyeret 

terjadinga keburukan, dan keburukan akan membawa ke neraka.
23

 

Kejujuran adalah apa yang dikatakan benar sesuai dengan 

kenyataan. Orang yang jujur adalah orang yang bisa dipercaya, tidak 

bohong dan tidak munafik.
24

 Kejujuran menjadi fondasi bagi sistem 

masyarakat, dasar penertiban berbagai urusan masyarakat, dan 

kejujuran njuga menuntun manusia yang terpuji. Kejujuan membawa 

pemiliknya kepada derajat yang tinggi dihadapan manusia, ia 

menjadi faktor penyebab kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, 

perkataannya dihormati oleh para hakim, dan persaksiannya diterima 

di pengadilan.
25

 

Menurut Mohamad Mustari indikator kejujuran bagi santri 

adalah:
26

 

1) Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya 

2) Bersedia mengakui kesalahan, kekurangan atau keterbatasan diri 

3) Tidak menyontek 
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4) Tidak suka berbohong 

5) Tidak manipulasi fakta/informasi 

6) Berani mengakui kesalahan 

Untuk menegakkan kejujuran di pesantren, ustādh dapat 

membuat peraturan yang dapat mengurangi, bahkan meniadakan 

ketidakjujuran. Disiplin sekolah menjadi penting untuk mendukung 

pendidikan kejujuran. 

Dapat disimpulkan bahwa, nilai-nilai kejujuran dapat 

diartikan sebagai patokan-patokan untuk menjadikan diri seseorang 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Sikap dan sifat seseorang 

yang menyatakan apa adanya, tidak ditambahi ataupun dikurangi, 

kesesuaian antara ucapan lisan dan kenyataan. 

b. Strategi menanamkan kejujuran 

Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh ustādh 

dalam menanamkan kejujuran kepada santri, yaitu sebagai berikut:
27

 

1) Terapkan dalam kehidupan sehari-hari  

Penjelasan teori atau cerita mengenai kejujuran saja tidak cukup 

untuk menumbuhkan sikap kejujuran pada anak, hal ini perlu 

juga dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab anak-anak 

akan membutuhkan sesuatu yang nyata dalam pandangan 

mereka, sehingga teori mengenai kejujuran tidak akan lagi 
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nampak abstrak untuk mereka. Untuk itu, mulailah menerapkan  

sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

menerapkannya dalam ucapan atau kalimat dalam kehidupan 

sehari-hari. Tentu, apa yang diucapkan harus konsekuen dengan 

apa yang diperbuat. 

2) Berikan pengetahuan dan keyakinan bahwa Tuhan Maha 

Melihat  

Kenalkan anak pada keyakinan bahwa dimanapun mereka 

berada kapanpun mereka berbohong meski tanpa diketahui 

orang lain masih ada tuhan Yang Maha Melihat segalanya yang 

akan selalu mencatat setiap perilaku buruk yang mereka 

lakukan. 

3) Berikan pemahaman bahwa “Jujur Itu Nikmat” 

Ada serangkaian kejujuran yang akan terasa nikmat namun 

kenikmatannya itu tidak dapat secara langsung kita nikmati. Hal 

ini penting sekali diajarkan kepada anak sejak dini. Ajarkan 

anak untuk selalu mendahulukan perilaku kejujuran sebab 

kejujuran akan mengantarkan mereka pada kehidupan yang 

tenang dan damai tanpa dihantui rasa bersalah. 

Dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada santri 

seorang ustādh harus memiliki strategi yang tepat agar tujuan yang 

ingin dicapai dapat diwujudkan, ustādh sebagai teladan bagi santri 

harus bisa menerapkan sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan 
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sehari-hari, seperti menerapkannya dalam ucapan atau kalimat dalam 

kehidupan sehari-hari agar santri yang melihat apa yang dilakukan 

oleh gurunya meniru hal-hal yang positif. Selain itu, berikan 

pengertian kepada peserta didik bahwa Allah Swt Maha Melihat 

terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-Nya jika kita tidak jujur 

sekalipun Allah Melihat apa yang kita lakukan, maka dari itu kita 

harus berusaha semaksimal mungkin menjada setiap perkataan dan 

perbuatan kita dengan kejujuran. Kemudian beri pengertian kepada 

peserta didik bahwa jujur itu nikmat, jika kita jujur dengan kondisi 

yang sebenarmnya maka kita akan merasa aman dimanapun kita 

berada, sebaliknya jika kita melakukan kebohongan maka 

kebohongan itu akan menghantui setiap langkah kita dan hidup kita 

menjadi tidak nyaman.   

c. Macam-macam kejujuran 

Beberapa macam kejujuran yang bisa diterapkan antara lain 

kejujuran perkataan, keyakinan, dan perbuatan:
28

 

1) Kejujuran dalam perkataan adalah keselarasan antara ucapan 

dengan hati, sesuai dengan fakta atau sesuai dengan hati dan 

fakta sekaligus. Hal ini mengajak untuk berhati-hati dalam 

berbicara, mencermati sebelum berbicara dan jangan berkata 

tanpa pengetahuan.  
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2) Kejujuran dalam keyakinan adalah jika keyakinan sesuai dengan 

asal segala yang wujud. Dalam alam semesta ada Tuhan Satu 

Yang Maha Berbuat, menghukumi sesuatu dengan kehendak-

Nya, maka jangan nyakin terhadap adanya bandingan dan sekutu 

bagi-Nya. Di alam semesta ada Nabi Muhammad yang menjadi 

utusan Allah, maka percayalah terhadap risalahnya.  

3) Kejujuran pada perbuatan adalah jika penampilan lahiriah 

seseorang sesuai dengan hatinya, maka ia ikhlas karena Allah 

SWT, memprioritaskan kemaslahatan dan tidak terkontaminasi 

oleh kemunafikan dan  riya‟ serta dengan perbuatannya ia tidak 

ingin mencapai tujuan yang rendah. 

d. Bentuk-Bentuk Kejujuran 

Perilaku jujur adalah perilaku yang diikuti dengan tanggung 

jawab atas apa yang dia perbuat. Dia siap menghadapi risiko dan 

seluruh akibatnya dengan penuh suka cita. Bentuk-bentuk kejujuran 

menurut Toto Tasmara:
29

 

1) Jujur pada diri sendiri 

Salah satu dimensi moral yang dilahirkan sholat adalah  

kejujuran, keikhlasan dan ketabahan. Tidak pernah kita dengar  

ada orang yang menipu jumlah rakaat dalam sholat walaupun  

dia sholat sendirian. Bagi orang-orang yang jujur, esensi shalat 

tidak hanya sebatas pekerjaan yang diwali oleh takbir dan  
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diakhiri oleh salam tapi segala yang diucapkannya dalam sholat  

merupakan awal bagi dirinya untuk membuktikan hasil 

sholatnya dalam kehidupannya secara aktual dan penuh makna 

manfaat. Bila kita ingin melihat bagaimana sholat seseorang  

maka lihatlah perilakunya dalam kehidupannya. 

2) Jujur terhadap orang lain 

Jujur terhadap orang lain bukan hanya sekedar berkata dan  

berbuat benar, namun memberikan manfaat sebesarbesarnya  

bagi orang lain. Sikap jujur terhadap orang lain berarti sangat 

prihatin melihat penderitaan orang lain. Sehingga, seseorang  

yang jujur mempunyai sikap empati yang kuat dan mempunyai  

jiwa pelayanan yang prima. Para ahli psikologi sudah 

membuaktikan bahwa kebohongan akan melahirkan penyakit 

mental, rasa takut, stress dan merasa tidak aman dalam  

menapaki kehidupannya, bahkan kebohongan merupakan cikal 

bakal dari penyakit psikis yang akan mengganggu dirinya  dan 

menimbulkan gangguan hubungan dengan keluarga, teman  

sejawat, bahkan masyarakatnya.   

3) Jujur terhadap Allah 

Jujur terhadap Allah berarti berbuat dan memberikan  

segalanya atau beribadah hanya untuk Allah. Jujur terhadap 

Allah adalah soal hati nurani. Orang yang memiliki sikap jujur 

terhadap Allah di dalam hatinya selalu merasakan kehadiran dan 
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diawasi oleh Allah. Sehingga ia tidak akan berani berbuat hal-

hal yang dilarang oleh Allah dan berusaha menjaga dirinya agar 

selalu dalam kebaikan. 

4) Menyebarkan salam 

Menyebarkan salam atau kata keselamatan merupakan  

bentuk kejujuran seseorang pula. Orang yang memiliki sikap  

jujur dalam diri maka dia dengan ridho dan kesadaran akan 

selalu berbuat agar setiap orang disekitarnya menerima 

keselamatan. 

e. Faktor-faktor Kejujuran 

Menurut Nugroho beberapa faktor-faktor kejujuran 

diantaranya:
30

 

1) Jujur dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain apabila 

kita jujur otomatis kita akan dipercaya oleh orang lain dan orang 

lain akannpuas dengan pekerjaan kita karena kita jujur. 

2) Jujur itu ibadah disetiap kitab suci pasti ada perintah untuk 

bersikap jujur dan larangan untuk berbohong. 

3) Jujur membuat kita percaya diri apabila kita yakin dengan 

pekerjaan kita otomatis kita akan percaya diri dengan pekerjaan 

yang kita kerjakan sendiri. 
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4) Jujur membuat pintar jika anda jujur terhadap kemampuan yang 

anda miliki saat ini, tentu anda akan menyadari bahwa kita 

memiliki kelebihan dan kekurangan. 

f. Keutamaan Kejujuran 

Nilai-nilai yang dapat diambil dari kejujuran antara lain:
31

 

1) Kejujuran menunjukkan kepada kebijakan dan kebijakan 

menunjukkan kepada surga. 

2) Menjadi orang yeng beruntung. 

3) Memelihara hati 

4) Melaksanakan ajaran agama 

5) Akan memiliki pendirian yang teguh dan hati yang kuat 

6) Akan dihormati oleh sesama manusia, karena semua orang 

menghargai kejujuran 

7) Akan tampil percaya diri karena merasa aman dan tenang 

8) Akan berani melawan kemungkaran sehingga agama bisa 

ditingkatkan. 

 

2.    Kedisiplinan 

a. Pengertian Kedisiplinan 

Disiplin berasal dari kata “diciple”, yakni seseorang yang 

belajar dari atau secara suka rela mengikuti seorang pemimpin. 

Orang tua dan ustādh merupakan pemimpin dan santri merupakan 
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seseorang yang belajar dari mereka cara hidup menuju ke hidup yang 

berguna dan bahagia. Jadi, disiplin merupakan cara masyarakat 

mengajar santri perilaku moral.
32

 Diantara kata-kata yang berada 

dalam cakupan makna disiplin adalah penguasaan, pembiasaan, 

pengaturan, pelatihan, ketetapan, ketaatan, kepatuhan dan lain 

sebagainya. Disiplin yang dimaksud adalah membiasakan santri 

dengan tradisi baik, seperti mengetahui kewajibannya, tepat dan teliti 

dalam melaksanakan tugasnya, memiliki motivasi dalam dirinya dan 

bertanggung jawab.
33

 

Disiplin dalam arti lain adalah sesuatu yang penting untuk 

menanamkan rasa hormat terhadap kewenangan, menanamkan 

kerjasama, dan merupakan kebutuhan untuk berorganisasi, serta 

untuk menanamkan rasa hormat terhadap orang lain.
34

 Suatu sikap 

dan perbuatan untuk selalu menaati tata tertib.
35

 

Mohamad Mustari mengemukakan indikator bagi santri yang 

bersikap disiplin, yaitu:
36

 

1) Mengerjakan tugas, lebih cepat lebih baik, sehingga tidak 

mengganggu pikiran terus menerus. 

2) Membiasakan diri membereskan apa yang sudah dimulai. 
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3) Menghindari mengulur-ulur waktu. Sibukkan diri kita pada 

pekerjaan. Misalnya, membuat rencana, membuat laporan, atau 

membaca satu halaman dari suatu buku. 

4) Berusaha untuk menjadi profesional yang membina kepercayaan 

diri dan keyakinan dari dalam potensi kita untuk 

menyempurnakan tugas. 

5) Menyiapkan diri atas tugas yang akan datang, sehingga selalu 

bersikap baik. 

Adapun indikator kedisiplinan belajar menurut Abu 

Ahmadi:
37

 

1) Memperhatikan dan mendengarkan keterangan guru 

2) Rajin mengikuti pelajaran 

3) Menjalankan latihan atau praktek 

4) Membuat ikhtisar atau ringkasan 

Maka dari itu kedisiplinan adalah suatu perilaku yang 

ditunjukkan oleh peserta didik dalam mengekspresikan diri mereka 

untuk menaati segala peraturan yang telah di tetapkan. Dan mereka 

dengan senang hati menjalankan peraturan tersebut sehingga 

menimbulkan keikhlasan dalam diri peserta didik.  
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b. Strategi Penanaman Kedisiplinan 

Dalam menanamkan kedisiplinan terhadap santri, ustādh 

harus memiliki hubungan yang baik dengan santri, agar antara 

ustādh dan santri memiliki kedekatan yang baik. Dari kedekatan 

antara ustādh dan santri akan terjadi proses bertukar pikiran dan 

menjadi pertimbangan bagi ustādh dalam menentukan strategi yang 

tepat dalam menanamkan kedisiplinan kepada santri. 

Menurut  Elizabeth B. Hurlock, dalam menanamkan 

kedisiplinan terdapat beberapa cara, yaitu:
38

  

1) Cara mendisiplinkan otoriter, peraturan dan pengaturan yang 

keras untuk memaksakan perilaku yang diinginkan menandai 

semua jenis disiplin yang otoriter.  

2) Cara mendisiplinkan yang primitif, Beberapa orang tua dan 

ustādh, menganggap kebebasan (permissiveness) sama dengan 

laissez-faire, membiarkan anak-anak meraba-raba dalam situasi 

yang terlalu sulit untuk ditanggulangi oleh mereka sendiri tanpa 

bimbingan atau pengendalian. 

3) Cara mendisiplinkan demokratis, metode demokratis 

menggunakan penjelasan. Diskusi dan penalaran untuk 

membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. 

Metode ini lebih menekankan aspek edukatif dari disiplin dari 

pada aspek hukumannya. 
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c. Macam-macam Kedisiplinan 

Disiplin sebagai alat pendidikan berarti segala peraturan 

yang harus ditaati dan dilaksanakan. Maksudnya, tidak lain kecuali 

untuk perbaikan santri itu sendiri. Berikut macam-macam 

kedisiplinan menurut Basuki dan Miftahul Ulum:
39

 

1) Disiplin Preventif 

Disiplin Preventif, yaitu perintah dan larangan yang ditunjukan 

untuk menjaga anak agar mematuhi peraturan dan menjaganya 

dari pelanggaran. Pada saat-saat tertentu, disiplin bisa melalui 

paksaan, khususnya anak-anak kecil yang masih lemah 

kepribadiannya dan anak dewasa  yang lemah pemikirannya 

untuk mematuhi peraturan yang ada. 

2) Disiplin Kuratif 

Disiplin kuratif dalam bentuk pemberian ganjaran pada anak 

yang berprestasi juga dipandang terpuji untuk memotivasi 

dirinya dan teman-temannya untuk lebih bersemangat untuk 

berkompetisi dalam kebaikan dan berakhlakul karimah.  

d. Unsur-unsur Kedisiplinan 

Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk 

berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial 
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mereka, ia harus mempunyai empat unsur pokok, apapun cara 

mendisiplinkan yang digunakan, yaitu:
40

 

1) Peraturan sebagai pedoman perilaku. 

2) Konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang 

digunakan untuk mengajarkan dan memaksakannya. 

3) Hukuman untuk pelanggaran tertentu 

4) Penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan 

peraturan yang berlaku. 

e. Tahap-tahap Kedisiplinan 

Ada empat tahap-tahap kedisiplinan yang dikemukakan 

oleh Abdul Hadits yaitu:
41

 

1) Tahap pencegahan 

Tahap pencegahan ustādh perlu menciptakan suasana yang 

disiplin, ketepatan, intruksional, dan perencanaan pendidikan 

yang disiplin. 

2) Tahap pemeliharaan 

Pada tahapan pemeliharaan disiplin, para ustādh perlu 

melakukan hubungan sosial emosional dengan santri dalam 

menunjukkan perilaku disiplin. 

3) Tahap campur tangan 

Tahap campur tangan, para ustādh perlu menangani perilaku 

santri yang melanggar disiplin dengan mempelajari gejalanya 
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dan mencari akar permasalahannya dengan teknik-teknik yang 

berbasis psikologi pendidikan yang berupa pemberian sanksi 

atau hukuman. 

4) Tahap pengaturan 

Pada tahap pengaturan, para ustādh perlu mengatur perilaku 

santri yang menyimpang dari disiplin dengan memberikan 

bimbingan dan pengarahan yang mendidik, persuasif dan 

demikratis agar santri menyadari perilakunya yang menyimpang 

dan kembali mematuhi peraturan. 

f. Pentingnya Kedisiplinan 

Disiplin diperlukan oleh siapapun dan di manapun, sama 

halnya jika peserta didik juga harus disiplin dalam menaati tata tertib 

dan peraturan sekolah. Disiplin dalam belajar di lingkungan kelas 

dan sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, maupun disiplin 

dalam belajar di rumah. Sehingga diharapkan dapat mencapai hasil 

belajar yang baik dan optimal. Disipiln berperan penting dalam 

membentuk pribadi santri. Menurut Hurlock perlu disiplin karena 

alasan sebagai berikut.  

1) Disiplin diperlukan selama masa pertumbuhan santri sedang 

berlangsung. Dengan demikian disiplin dapat memberikan 

penyesuaian pribadi anak dan tentang sosial santri.  
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2) Dalam menerapkan disiplin, disiplin akan memberikan rasa 

aman kepada santri dengan memberitahukan perbuatan atau 

perilaku apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.  

3) Dengan belajar disiplin, anak dituntun untuk dapat berperilaku 

dan belajar bersikap menurut cara yang akan mendatangkan 

pujian yang ditafsirkan anak pujina tersebut adalah rasa kasih 

sayang yang diberikan.  

4) Disiplin yang sesuai dengan perkembangan anak berperan 

sebagai motivasi dan pendorong yang mendorong anak untuk 

macapai apa yang mereka harapkan.  

5) Disiplin secara langsung maupun tidak langsung akan 

mendorong untuk membantu dan mengembangkan hati nurani 

dalam pengambilan keputusan dan pengendalian perilaku yang 

baik dan tidak baik, yang melanggar maupun tidak melanggar 

aturan.
42

 

Dapat disimpulkan bahwa disiplin sangat penting dan sangat 

dibutuhkan oleh santri. Disiplin yang tumbuh secara sadar dalam 

membentuk sikap, perilaku dan tata kehidupan yang teratur yang 

akan menjadikan santri lebih sukses dalam belajar. 

 

 

 

                                                             
42

 Elizabeth, Perkembangan anak, terj. Meita Sari, 83-84. 



35 
 

 

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kedisiplinan 

Menurut  Elizabeth  faktor  yang mempengaruhi  kedisiplinan  

santri di antaranya:
43

 

1) Sikap teman sebaya 

Sikap  teman  sebaya merupakan  salah  satu  faktor yang  dapat  

mempengaruhi disiplin belajar santri. Hubungan  yang  terjalin 

dengan baik dan sikap teman yang memberi arahan serta 

dukungan dan motivasi dalam kegiatan sekolah akan 

menujukkan  sikap  disiplin belajar bagi santri tersebut. 

2) Sikap orang tua 

Sikap orang tua dapat mempengaruhi cara belajar anak.  

Perhatian orang tua merupakan salah satu komponen yang  

diperlukan dalam memndidik santri. santri akan merasa  

terdorong untuk belajar karena orang tuanya selalu memberi 

dorongan atau motivasi untuk belajar dan mengawasi kegiatan 

belajarnya. Dengan adanya perhatian dan pengawasan orang  tua  

maka santri akan menunjukkan sikap disiplin belajar. 

3) Sikap ustādh 

Hubungan yang terjadi antara ustādh dengan santri akan 

berpengaruh terhadap disiplin belajar santri. santri akan merasa  

senang bila ustādh bersikap baik terhadap dirinya. santri yang  

merasa diperhatikan dengan baik akan bersikap baik dengan 

                                                             
43

 Ibid, 221.  



36 
 

 

ustādh. Dengan demikian siswa akan menunjukkan keadaan 

pada perintah ustādh dan melaksanaknan disiplin belajar 

sehingga dapat mencapai prestasi yang baik. 

4) Nilai  

Nilai-nilai yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan 

santri dalam berbagai kegiatan akademis dapat mempengaruhi  

sikap santri dalam belajar. Nilai-nilai akademis yang buruk  

dapat memacu santri untuk belajar dengan disiplin agar 

mendapatkan nilai yang baik. 

 

3. Keteladanan Ustādh 

a. Pengertian Keteladanan Ustādh 

Keteladanan berasal dari kata dasar teladan yang berarti  

sesuatu atau perbuatan yang patut ditiru atau dicontoh. Sementara  

itu secara etimologi pengertian keteladanan adalah suatu keadaan 

ketika seorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam  

kebaikan, kejelekan, kejahatan dan kemurtadan.
44

 Sebagaimana  

yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan telah dilakukan juga  

oleh  Nabi Ibrahim dan pengikutnya.
45

 Maka keteladanan adalah 

tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti oleh 
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seseorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya, 

sehingga orang yang diikuti itu disebut dengan teladan. Maksud dari 

keteladanan  disini adalah keteladan yang baik yang tercermin dalam 

pendidikan islam. 

Keteladanan merupakan sebuah metode pendidikan Islam 

yang sangat efektif diterapkan oleh seorang ustādh dalam proses 

pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan usaha 

sadar oleh ustādh terhadap perkembangan jasmani dan rohani santri 

menuju terciptanya kepribadian yang utama.
46

 

Keteladanan berarti tingkah laku, cara berbuat dan berbicara 

akan ditiru oleh santri. dengan keteladanan ini lahir gejala 

identifikasi positif, yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru.
47

 

Keteladanan (uswah) adalah metode pendidikan yang diterapkan 

dengan cara memberi contoh-contoh yang baik berupa perilaku 

nyata, khususnya ibadah dan akhlak.
48

 Dengan adanya teladan yang 

baik, maka akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru 

atau mengikutinya dengan adanya contoh ucapan, perbuatan dan 

contoh tingkah laku yang baik dalam hal apapun, maka hal itu 

merupakan amaliyah yang penting bagi pendidikan.
49
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Ustādh adalah orang yang bertugas memberikan ilmu 

pengetahuan kepada santri, ustādh adalah orang dewasa yang bisa 

tanggung jawab dengan memberi bimbingan dalam perkembangan 

jasmani dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaan. Ustādh 

adalah sumber keteladanan yang tiada henti, yaitu pribadi yang 

penuh dengan contoh teladan bagi santrinya sampai hayat.
50

 Syarat 

utama dalam memberikan contoh teladan yang baik adalah, harus 

memiliki akhlak mulia. Dalam bahasa Yunani disebut  “ethos”  

berarti watak kesusilaan yang identik dengan moral atau  akhlak. 

Perbuatan seseorang dapat diukur melalui etika, lewat etika  tersebut 

dapat menentukan apakah dia dapat diterima oleh orang  lain atau 

ditolak. Dalam hal ini etika, moral dan akhlak yang tercermin dari 

seorang ustādh itulah yang menjadi teladan bagi santri. 

b. Bentuk-Bentuk Keteladanan Ustādh 

Keteladanan seorang ustādh itu dapat dikategorikan ke dalam 

dua bentuk, yaitu: 

1) Keteladanan disegaja  

Ialah keteladanan yang memang disertai penjelasan atau 

perintah agar meneladani. Seperti memberikan contoh membasa 

dengan baik, mengerjakan sholat yang benar (Nabi bersabda, 
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“shalatlah kamu sebagaimana shalatku,” H.R Bukhori).
51

 

Misalnya ustādh sengaja membaca basmallah ketika akan 

memulai pelajaran, ustādh memberikan contoh membaca yang 

baik agar santri dapat menirunya.
52

 

2) Keteladanan yang tidak disegaja adalah keteladanan yang tidak 

direncanakan terlebih dahulu, dan keteladanan ini tidak dibuat-

buat oleh ustādh. Keteladanan ini murni tidak disegaja,  

mengalir apa adanya seorang ustādh, hal ini sangat penting  agar 

santri di sekolah memiliki seorang panutan yang tepat.  

Keteladanan yang tidak disengaja tergantung pada kualitas yang 

dimiliki seorang ustādh. Jika seorang ustādh memiliki  kualitas 

keilmuan yang baik, berwibawa, dan memiliki akhlak  yang 

baik, maka akan memiliki dampak yang positif bagi santri dan 

patut dijadikan contoh oleh para santri. 

Jadi bentuk keteladanan guru itu ada dua, antara lain 

keteladanan disengaja dan keteladanan tidak disengaja. Keteladanan 

yang disengaja berarti ustādh dengan sengaja memberikan contoh 

yang baik kepada santrinya supaya mereka meniru. Sedangkan 

keteladanan tidak sengaja memang setiap orang yang menjadi guru 

notabenenya menjadi teladan basi santri hendaknya memelihara 

tingkah lakunya serta tanggung jawab kepada Allah Swt.  
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c. Kompetensi Ustādh 

Tindakan pengajaran merupakan tindakan yang dilandasi 

oleh pemikiran yang bermuara pada santri. Ketika seorang ustādh 

memperkenalkan ide atau konsep tertentu atau melakukan suatu 

aktivitas dengan harapan agar santri-santrinya dapat memahami dan 

memiliki apa yang diharapkan oleh ustādh. Syaodih mengatakan 

bahwa ustādh memegang peran penting baik perencanaan maupun 

pelaksanaan kurikulum. Lebih lanjut bahwa ustādh adalah 

perencana, pelaksana, dan pemegang kurikulum bagi kelasnya.
53

 

Berikut penjelasan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, 

diantaranya:
54

 

1) Kompetensi kepribadian 

Ustādh sering dianggap sebagai sosok yang memiliki  

kepribadian ideal. Oleh karena itu, pribadi ustādh sering  

dianggap  sebagai model atau panutan (yang harus digugu dan 

ditiru).  Sebagai seorang model ustādh harus memiliki 

kompetensi yang  berhubungan dengan pengembangan 

kepribadian, diantaranya:
55

 

a) Kemampuan yang berhubungan dengan pengamalan ajaran  

agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnnya. 
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b) Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar  

umat beragama. 

c) Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, 

aturan, dan sistem nilai yang berlaku dimasyarakat. 

d) Mengembangkan sifat-sifat terpuji  sebagai seorang ustādh 

misalnya sopan santun dan tata krama. 

e) Berwibawa yaitu perilaku ustādh yang disegani sehingga 

berpengaruh positif terhadap santri 

f) Memiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang dapat 

diteladani oleh santri, bertindak sesuai norma religius, jujur, 

ikhlas, dan suka menolong. 

2) Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau 

kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas  

keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat  

penting, oleh sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang  

ditampilkan. Oleh sebab itu, tingkat keprofesionalan seorang 

ustādh dapat dilihat dari kompetensi ini. Beberapa kemampuan  

yang berhubungan dengan kompetensi ini di antaranya:
56

 

a) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan,  

misalnya paham akan tujuan pendidikan yang harus dicapai  
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baik tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, 

dan tujuan pembelajaran. 

b) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya  

paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham  

tentang teori-teori belajar, dan lain sebagainya. 

c) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai  

dengan bidang studi yang diajarkannya. 

d) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi  

dan strategi pembelajaran. 

e) Kemampuan merancang dan memanfaatkan-berbagai  

media dan sumber belajar. 

f) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

3) Kompetensi sosial 

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan 

ustādh sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial 

meliputi: 

a) Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan  

teman sejawat untuk meningkarkan kemampuan  

profesional. 

b) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi  

setiap lembaga kemasyarakatan 

c) Kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara  

individual maupun secara kelompok. 
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4) Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh ustādh 

adalah:
57

 

a) Pemahaman wawasan ustādh akan landasan dan filsafat 

pendidikan 

b) Ustādh memahami potensi dan keberagaman santri. 

c) Ustādh mampu mengembangkan kurikulum baik dalam 

bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk 

pengalaman belajar 

d) Ustādh mampu menyusun rencana dan strategi 

pembelajaran 

e) Mampu melakukan evaluasi hasil belajar 

f) Mampu mengembangkan minat dan bakat santri.  

d. Karakteristik Ustādh 

Seorang ustādh hendaknya memiliki karakteristik yang 

dapat membedakannya dari yang lain. Dengan karakteristiknya, 

menjadi ciri dan sifat yang akan menyatu dengan totalitas 

kepribadiannya. Totalitas tersebut kemudian akan teraktualisasi 

melalui seluruh perkataan dan perbuatannya. Dalam hal ini 

Abdurrahman, membagi karakteristik pendidik mejadi beberapa 

bentuk:
58
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1) memiliki watak dan sifat yang rabbaniyah yang terwujud dalam 

tujuan,tingkah laku, dan pola perikirnya. 

2) Bersifat ikhlas melakukan tugasnya sebagai pendidik semata-

mata untuk mencari ridho Allah Swt dan menegakkan kebenaran 

3) Bersifar sabar dalam mengerjakan berbagai pengetahuan kepada 

santri. 

4) Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya, 

5) Senantiasa membekali diri dengan ilmu, ketersediaan diri untuk 

terus mendalami dan mengkajinya lebih lanjut. 

6) Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip penggunaan metode pendidikan. 

7) Mampu mengelola kelas, santri, tegas dalam bertindak. 

8) Tanggap terhadap kondisi dan perkembangan dunia yang dapat 

mempengaruhi jiwa, keyakinan atau pola pikir santri. 

9) Berlaku adil terhadap santri. 

e. Peran Ustādh dalam Pembelajaran 

Pentingnya sosok ustādh dalam proses pembelajaran menjadi 

aspek yang harus diperhatikan, agar terciptanya pembelajaran yang 

menarik dan tidak membosankan ustādh harus mampu membuat 

santri tertarik dengan materi yang disampaikan. Berikut penjelasan 

terkait peran ustādh, diantaranya:
59

 

1) Ustādh Sebagai Pendidik 
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Ustādh adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan  

identifikasi bagi para santri, dan lingkungannya. Oleh  karena 

itu, ustādh harus bertanggung jawab terhadap segala 

tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam  

kehidupan bermasyarakat. Berkenaan dengan wibawa, ustādh 

harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, 

emosional, moral, sosial, dan intelektual  dalam  pribadinya,  

serta  memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu. pengetahuan,  

teknologi,  dan  seni  sesuai dengan bidang yang dikembangkan. 

2) Ustādh Sebagai Pengajar 

Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula ustādh telah  

melaksanakan pembelajaran, dan memang hal tersebut  

merupakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  yang  pertama  dan 

utama. Ustādh membantu peserta didik yang  sedang  

berkembang , dan memahami materi standar yang dipelajari.  

3) Ustādh Sebagai Pembimbing 

Sebagai pembimbing, ustādh harus memiliki kompetensi dalam 

membimbing santri, kompetensi yang dimaksud diantaranya: 

a) Ustādh harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi  

kompetensi yang hendak dicapai. Tugas ustādh adalah  

menetapkan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik 

sehubungan dengan latar belakang dan kemampuannya,  
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sert  kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari  

dalam mencapai tujuan. 

b) Ustādh harus melihat keterlibatan santri dalam 

pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik 

melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara 

jasmaniah, tetapi  mereka  harus  terlibat  secara  psikologis. 

c) Ustādh harus memaknai kegiatan belajar.  Hal ini mungkin  

merupakan tugas yang paling sukar tetapi penting, karena  

guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap 

kegiatan belajar. 

4) Ustādh Sebagai Pelatih 

Ustādh harus berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih  

santri dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai  dengan 

potensi masing-masing. 

5) Ustādh Sebagai Penasehat 

Ustādh adalah seorang penasehat bagi santri, bahkan bagi  orang 

tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai 

penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk 

menasehati orang.   

6) Ustādh Sebagai Teladan 

ustādh merupakan teladan bagi para santri dan semua orang 

yang menganggap dia sebagai ustādh. Secara teoretis,  menjadi 

teladan merupakan bagian integral dari seorang ustādh,  
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sehingga menjadi ustādh berarti menerima tanggung jawab 

untuk  menjadi teladan. 

 

  



48 
 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif, yang 

memiliki karakter alami (natural setting) sebagai sumber data langsung 

deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan 

hal yang esensial.60 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus, yaitu penelitian yang berusaha untuk memperoleh gambaran secara 

lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena tertentu pada suatu objek 

dan subjek yang memiliki kekhasan. Dengan demikian pelaksanaan penelitian 

dengan menggunakan metode studi kasus adalah menggali informasi 

sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya kemudian mendiskripsikan 

kedalam bentuk naratif sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang 

fenomena yang terjadi.
61

  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki sifat 

alami sebagai sumber data langsung dalam mmendiskripsikan data yang ada 

dilapangan, dengan jenis penelitian studi kasus yang menggali informasi 

sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya kemudian mendiskripsikan 
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kedalam bentuk naratif sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang 

fenomena yang terjadi. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti 

sendiri. Instrumnen penelitian tidak bersifat eksternal atau objektif, akan 

tetapi internal atau subjektif yaitu peneliti itu sendiri tanpa menggunakan tes, 

angket atau eksperimen.
62

 

Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengumpulkan data-data yang diperoleh, peneliti berpartisipasi penuh untuk 

mengungkap sesuatu yang belum diketahui hingga data tersebut lengkap. 

Kehadiran peneliti ini adalah untuk mewawancarai, mengambil dokumentasi 

dan lain sebagainya untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnya.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di pondok Pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo. Dengan adanya keteladanan yang dicontohkan oleh 

ustādh dan pengasuh pesantren, diharapkan santri akan mempunyai karakter 

yang jujur dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.   
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D. Sumber Data 

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, dan lainnya. Dengan 

demikian dari hasil wawancara dengan pengasuh pondok, kepala madrasah 

diniyah, guru, pihak yang terkait dan hasil dari observasi peneliti dilapangan 

adalah sebagai sumber data utama, sedangkan sumber data tertulis, foto, dan 

lainnya adalah sebagai sumber data tambahan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi 

dengan pengasuh pondok, kepala madrasah diniyah, guru, pihak yang terkait 

melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang tertulis oleh atau tentang subyek). 

1. Teknik Wawancara 

Yakni pengumpulan data yang menghendaki komunikasi 

langsung antara peneliti dan subyek penelitian.
63

 Dalam penelitian ini 

teknik wawancara yahng digunakan adalah: 

a. Wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga 
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dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul dengan 

maksimal. Wawancara mendalam ini peneliti lakukan dengan 

pengasuh ponpes dan para guru, karena peneliti beranggapan bahwa 

pengasuh ponpes dan gurulah yang lebih mengetahui fokus dari 

permasalahan yang telah dan sedang terjadi. 

b. Wawancara terbuka, artinya bahwa dalam penelitian ini para 

subyeknya mengetahui bahwa mereka yang diwawancarai dan 

mengetahui pula apa maksud wawancara itu. Wawancara ini peneliti 

lakukan dengan guru dan santri. 

Dalam penelitian ini orang-orang yang akan diwawancarai 

adalah (1) Pengasuh Ponpes, karena pengasuh ponpes merupakan 

pemegang tertinggi dalam lembaga tersebut. (2) Para guru, karena 

guru merupakan pemegang peran pendidik yang selalu berinteraksi 

dengan santri serta pengamat perkembangan santri setiap hari. (3) 

Beberapa santri Pondok Pesantren Darussalam. Hasil wawancara dari 

masing-masing informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode 

dalam transkip wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara ini 

dinamakan transkip wawancara. 

2. Teknik Observasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung, lazimnya 
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menggunakan teknik yang disebut observasi.
64

 Dalam penelitian 

kualitatif, observasi diklasifikasikan menjadi tiga cara. Pertama, 

pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau non partisipan. 

Kedua, observasi dapat dilakukan secara terus terang/penyamaran. 

Ketiga, observasi yang menyangkut latar penelitian. Dan dalam 

penelitian ini digunakan teknik observasi yang pertama, dimana 

pengamat bertindak sebagai partisipan. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam Catatan 

Lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di 

lapangan. Pada waktu di lapangan dia membuat “catatan”, setelah pulang 

kerumah/tempat tinggal barulah menyusun “Catatan Lapangan” (CL).
65

 

Dari penelitian ini, data yang diobservasi adalah strategi dalam 

penanaman nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri melalui 

keteladanan guru, Implementasi nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan 

santri, faktor penghambat dan pendukung penanaman nilai-nilai 

kejujuran dan kedisiplinan santri melalui keteladanan guru  

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekamann. 

“Rekaman” sebagai setiap tulisan/pertanyaan yang dipersiapkan untuk 
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individu atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa atau memenuhi accounting.
66

  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data untuk informasi 

tertulis tentang penanaman nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri 

melalui keteladanan guru.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam buku mereka yang berjudul Analisis Data 

Kualitatif menjelaskan secara mendalam cara data seharusnya dianalisis 

dalam penelitian kualitatif.
67

 Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam manalisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam data meliputi data 

reduction, data display dan conclusion.
68

 

1. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

2. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan 

demikian data yang dapat direduksikan memberikan gambaran yang jelas 
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dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

3. Mendisplay data adalah menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik. 

4. Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi (konsklusi). 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dalam konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (relibilitas).
69

 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat dilakukan 

dengan teknik (1) pengamatan yang tekun dengan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah penemuan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. (2) 

menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah 

dipahami dengan cara yang biasa. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, 
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metode, penyidik dan teori.
70

  Dalam penelitian ini, dalam hal ini dihgunakan 

teknik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahapan akhir dari penelitian yaitu tahap penulisan hasil laporan. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah:
71

 

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurusi perizinan, menjajaki dan menilai 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu meliputi: memilih luar lapangan dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak 

akan dirinci bagaimana cara analisis data itu dilakukan karena ada bab 

khusus yang mempersoalkannya. 

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahap dalam penyusunannya, 

diantaranya adalah tahap pra lapangan yang meliputi menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurusi perizinan, menjajaki dan 
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menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian. Tahap pekerjaan 

lapangan yang meliputi: memilih luar lapangan dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Tahap analisis data, 

pada bagian ini akan dibahas prinsip pokok dalam penelitian yang telah 

dilakukan. 

Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti harus melakukan 

tahap-tahap penelitain secara berurutan agar memudahkan peneliti dalam 

mencari data, membuat analisa dan kemudian membuat kesimpulan dan 

saran. Sebab dalam penelitian kualitatif peneliti memposisikan disi sebagai 

kunci dari penelitian yang dilakukan.  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo
72

  

Pondok Pesantren Darussalam merupakan pondok pesantren 

yang terletak di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. Tepatnya kurang lebih satu setengah kilometer ke arah timur 

dari pusat Kota Ponorogo. Pondok pesantren Darusslam beralamat di 

Jalan Anggrek No.21 A Bangunsari Ponorogo.  

Cikal bakal berdirinya pondok pesantren Darussalam 

Bangunsari bermula dari beberapa anak yang diasuh oleh K.H. M Yasin 

Ashari. Kegiatan anak asuh tersebut selain sekolah atau kuliah, mereka 

juga mengaji Al-Qur‟ân dan kitab kuning. Untuk mengaji Al-Qur‟an 

dilaksanakan ba‟da shubuh yang diajar oleh  K.H. M. Yasin Ashari, 

sedangkan mengaji kitab kuning dilaksanakan setelah sholat isya‟ yang 

diajar oleh Ust. Aziz Ali Murtadlo. Selanjutnya pada tahun 2014 

datanglah rombongan mahasiswa baru IAIN Ponorogo yang berasal dari 

Bojonegoro sekitar 10 orang yang ingin mencari tempat tinggal sekaligus 

mengaji. Setelah itu banyak wali mahasiswa IAIN yang menitipkan putra 

putrinya untuk ikut mengaji di rumah K.H. M. Yasin Ashari yang berasal 
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dari berbagai daerah seperti Madiun, Magetan, Ngawi, Sumatera dan 

lain-lainnya Karena jumlah santri yang ikut mengaji semakin banyak, 

maka pada tahun 2015 K.H. M Yasin Ashari berinisiatif untuk 

mengelolanya menjadi sebuah pondok pesantren dan diberi nama Pondok 

Pesantren “Darussalam”.  

Agar pembelajaran yang dilaksanakan di PP Darussalam 

menjadi lebih sistematis dan terstruktur, maka selanjutnya pada tahun 

2016 didirikan Madrasah Diniyah wustho Darussalam. Madrasah 

Diniyah ini dilaksanakan malam hari setelah „isya dan terbagi menjadi 

beberapa kelas. Kurikulum yang digunakan di Madrasah Diniyah ini juga 

menggunakan kurikulum pondok pesantren pada umumnya. Materi yang 

diajarkan mencakup fiqih, Nahwu, Shorof, akhlaq, aqidah dan lain-

lainnya. Madrasah Diniyah ini diajar oleh beberapa tenaga pengajar dari 

luar yang merupakan lulusan pondok pesantren ternama seperti pondok 

pesantren al-Falah Ploso, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang dan 

Pondok Pesantren Rembang. 

Pada awal berdirinya pondok pesantren Darussalam dengan 

bangunan sederhana, di mana asrama santri putra bertempat di belakang 

masjid sekaligus bertugas merawat masjid. Sedangkan untuk asrama 

santri putri bertempat di rumah bagian belakang yang menyatu dengan 

ndalem K.H.M Yasin Ashari. Kemudian, tidak berselang lama, pada 

tahun 2018 pondok pesantren mendirikan asrama baru untuk santri putra 

maupun santri putri. 
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Selanjutnya pada tahun 2017 Pondok pesantren Darussalam 

sudah memiliki badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia RI, nomor AHV-0014928.AH.01.04. Tahun 

2017, Akte Notaris Anisah Wahyuni, S.H No 5 Tanggal 2 Oktober 2017. 

Selain itu pesantren Darussalam juga sudah memiliki izin operasional 

dari Kementerian Agama, Nomor Piagam: B-1847/Kk 13.02 3/PP. 

00.7/10/2018 dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren: 510035020099. 

2. Tujuan, Visi, dan Misi Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo 

Pondok Pesantren Darussalam berdasarkan Pancasila dan Al-„Aq 

īdah Al-Islāmiyah. Pondok ini bergerak di bidang pendidikan dan 

pengajaran serta dalam usahanya selalu mengutamakan prinsip-prinsip 

pendidikan.
73

 

a. Tujuan: 

1) Menjunjung tinggi dan mendalami ilmu agama Islam serta 

mengamalkan dengan sebaik-baiknya. 

2) Membentuk pribadi/karakter umat yang berbudi luhur, berbadan 

sehat, berpengetahuan luas, dan berkhidmad kepada masyarakat. 

3) Menumbuh kembangkan nilai-nilai agama kepada santri, 

sehingga dapat dijadikan pedoman dalam bermasyarakat, 

beramal, dan beribadah. 
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b. Visi:  

“Unggul dalam kompetensi Agama, akademik dengan 

mengedepankan Akhlaqul Karīmah” 

c. Misi: 

1) Membantuk pribadi-pribadi yang tangguh, ulet, berkualitas, dan 

berakhlak mulia untuk menjadi umat/masyarakat yang baik dan 

bermanfaat bagi umat/masyarakat yang lain. 

2) Mencetak kader-kader ulama dan pemimpin umat yang mantap 

iptek dan imtaqnya, mampu mengamalkan ilmunya, baik untuk 

diri sendiri, keluarga maupun lingkungannya, serta mampu 

berdakwah untuk beramar ma‟ruf dan nahi munkar.   

3. Profil Identitas Pondok dan Identitas Pengasuh Ponpes Pesantren 

Darussalam 

Berikut merupakan identitas pondok pesantren Darussalam dan 

identitas pengasuh pondok pesantren Darussalam. Berikut akan di 

jelaskan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2: 

a. Identitas Pondok Pesantren
74

 

Tabel 4.1 

1) Nama Lembaga : Pondok Pesantren Darussalam 

2) Alamat Pondok :  

 Desa  : Bangunsari 

 Kecamatan : Ponorogo 

 Kabupaten  : Ponorogo 
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 Propinsi  : Jawa Timur 

3) No Telepon : 085259507733 

4) Berdiri  : 1 Juli 2015 

 

b. Identitas pimpinan/pengasuh 

Tabel 4.2 

1) Nama : K. M. Yasin Ashari, S. Pd.I 

2) TTL : Ponorogo, 29 Juli 1972 

3) Pendidikan Terakhir : S1 

4) Nomor SK Pengangkatan : 01/SK/Peng.MD-DS/III/2018 

5) Tanggal Pengangkatan : 01/SK/Peng.MD-DS/III/2018 

6) TMT : 05 Agustus 2015 

7) Pejabat yang Mengangkat : Ketua Yayasan Pondok 

Pesantren Darussalam 

4. Letak Geografis Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo
75

 

Pondok Pesantren Darussalam merupakan pondok pesantren 

yang terletak di Kelurahan Bangunsari Ponorogo Jawa Timur, Secara 

administratif pesantren ini beralamat di Jalan Anggrek No, 21 A 

Bangunsari Ponorogo. Tepatnya kurang lebih 3 kilometer ke arah timur 

dari pusat kota Ponorogo. Pondok Pesantren Darussalam terletak di 

sebelah utara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo, di sebelah barat Ponpes Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo, dan di sebelah selatan Kampus STKIP PGRI Ponorogo dan 

IAIN Ponorogo. Pesantren tersebut jaraknya relatif dekat perguruan 
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tinggi dan sekolah formal seperti SMP N 5 Ponorogo, SMA N 1 

Ponorogo, SMA N 2 Ponorogo, IAIN Ponorogo, UNMUH Ponorogo, 

UNMER Ponorogo, STKIP Ponorogo, dengan letak pesantren yang dekat 

dengan lembaga pendidikan formal tidak menutup kemungkinan banyak 

santri yang juga merupakan siswa/mahasiswa di lembaga tersebut.  

5. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo
76

 

Berikut ini akan dijelaskan struktur organisasi pondok pesantren 

Darussalam, yang meliputi struktur pengurus yayasan dan struktur 

pengurus madrasah diniyah al-wustho pada tabel 4.3 dan tabel 4.4, yaitu: 

a. Struktur Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalam 

Tabel 4.3 

Pelindung  : K.H M. Yasin Azhari, S.Sos, S. Pd.I 

Penasihat  : Drs. H. M. Muhsin 

Slamet Hariyanto, S.H 

Jamus Kunto, M.SI 

Ketua  : Imam Mudzakir, SE 

Sekertaris : Khusniati Rofi‟ah, M.SI 

Bendahara  : Nurul Chudaifah, S.Ag, M.H 

Anggota : Budiono 

Marsudi, S.Pd.I 

Maratul Muflichati, S.Pd.I 

 

 

                                                             
76 Lihat Transkip Dokumen No. 04/D/27-03/2019 dalam Lampiran Skripsi ini. 



63 
 

 

b. Struktur Pengurus Guru Madrasah Diniyah  

Tabel 4.4 

Kepala Madin Al-

Wustho PPDS 

: Abdul Aziz Ali Murtadlo, S.Sos   

Sekertaris : Ahmad Masyruhin, M.Pd 

Bendahara : Faiqotul Fauziyah, S.H 

Ustādh/Ustādhah : Afif Atho‟illah 

Mochammad Thobroni 

Badrus Sholeh Arif 

M. Aziz Ali Murtadlo 

Noor Abidin 

Muhammad Faruq Amrullah 

M. Yasin Ashari 

Ahmad Masyrukin 

Musta‟in Billah 

Khusniati Rofiah 

6. Data Guru dan Santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo
77

 

Berikut data ustādh dan santri di pondok pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo, akan dijelaskan pada tabel 4.5 dan tabel 4.6:  

a. Data Ustādh Madrasah Diniyah Al-Wust}a Pondok Pesantren 

Darussalam 
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Tabel 4.5 

No Nama TTL Masa 

Kerja 

Jabatan 

1 Afif Atho‟illah Madiun, 26 

Februari 

1971 

3 Tahun Ustādh 

2 Mochamad 

Thobroni 

Ponorogo, 6 

Mei 1972 

3 Tahun Ustādh 

3 Badrus Sholeh 

Arif 

Ponorogo, 17 

Oktober 1973 

3 Tahun Ustādh 

4 M. Aziz Ali 

Murtadlo 

Ponorogo, 6 

Februari 

1976 

3 Tahun Kepala 

Madrasah 

Diniyah 

5 M. Yasin Ashari Ponorogo, 29 

Juli 1972 

3 Tahun Pengasuh 

Pondok 

6 Muhammad 

Faruq Amrullah 

Ponorogo, 6 

Desember 

1987 

2 Tahun Ustādh 

7 M. Noor Abidin Ponorogo, 14 

Juli 1979 

2 Tahun Ustādh 

8 Ahmad 

Masyrukin 

Ponorogo, 19 

April 1993 

2 Tahun Ustādh 

9 Musta‟in Billah  1 Tahun Ustādh 

10 Khusniati 

Rofi‟ah 

Ponorogo, 10 

Januari 1974 

3 Tahun Pengasuh 

Pondok 

b. Data Santri Pondok Pesantren Darussalam 
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Tabel 4.6 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Kelas 1 2 8 10 

2 Kelas 2 5 16 21 

3 Kelas 3 8 12 20 

4 Kelas 4 - 18 18 

5 Tahfidzul Qur‟an 1 10 11 

Jumlah 80 

7. Program Kegiatan Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo
78

 

Berikut merupakan tabel 4.7 yang ,menjelaskan tentang program 

kegiatan santri di pondok pesantren Darussalam, yaitu: 

Tabel 4.7 

a. Kegiatan Harian 

NO WAKTU KEGIATAN 

1. 04.30-04.45 S}alat S}ubuh 

2. 05.00-06.00 Ngaji Al-Qur‟an 

3. 06.00-07.00 S}alat D}uh{a 

4. 07.00- 14.30 Sekolah Pagi/Kuliah 

5. 12.00-12.30 S}alat D}uhur 

6. 15.00-15.30 S}alat „ashar 

7. 18.00-18.30 S}alat Maghrib 

8.. 18.30-19.30 Sorogan Kitab Kuning/Ta‟lim al-

Qur‟an 

9. 19.30-20.00 S}alat Isha‟ 

10. 20.00-21.00 Madrasah Diniyah 
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11. 21.00-22.00 Ngaji Bandongan 

12. 22.00 Tidur 

13. 03.00 S}alat Tahajjud 

b. Program Kegiatan Mingguan 

NO HARI KEGIATAN 

1 Kamis malam Jum‟at Sholat Tasbih dan Istighātsah 

2 Jumat ba‟da „ashar Latihan Qirā‟ah 

3 Sabtu ba‟da maghrib Sima‟an al-Qur‟an 

5 Minggu, (06.00-selesai) Kerja Bakti 

c. Kegiatan Bulanan/Lapanan 

No Hari Waktu Kegiatan 

1. Minggu Pon Ba‟da Shubuh 

sampai Maghrib 

Khatmil Al-Qur‟an 

3. Kamis Malam 

Minggu Legi 

Ba‟da Isya‟ Tah{lil 

4. Sabtu Malam 

Minggu 

Kliwon 

Ba‟da Isya‟ Evaluasi Program 

Kerja Pengurus 

5. Sabtu Malam 

Minggu 

Pahing 

Ba‟da Isya Ad-dhib‟ai 

6. Sabtu Malam 

Minggu Pon 

Bada Isya Muh{d}rah 

7. Sabtu Malam 

Minggu Wage 

Ba‟da Isya‟ Al-barzanji 

d. Kegiatan Tahunan 

a) Mengadakan Ziarah Wali Songo 
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b) Peringatan Hari Besar Islam 

c) Mengadakan kegiatan Bulan Ramadhan 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Strategi Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran dan 

Kedisiplinan Santri Melalui Keteladanan Ustādh di Pondok Pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo 

Setelah peneliti menggali data melalui wawancara, sebelum 

peneliti memaparkan strategi yang diterapkan ustādh dalam menanamkan 

kejujuran dan kedisiplinan santri, peneliti lebih dulu memaparkan tugas 

dan tanggung jawab ustādh yang melekat pada diri ustādh untuk 

membimbing dan membina santri menuju karakter yang lebih baik. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrayah diniyah, ustādh 

Aziz Ali Murtadlo, sebagai berikut:
79

 

Tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala madin sekaligus sebagai ustādh 

tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik santri. contoh kecil saja jika ada 

santri yang tidak masuk kelas beberapa pertemuan saya memberikan nasihat 

kepadanya, agar mereka sadar dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Nah 

jadi, sebagai kepala madin di pondok pesantren Darussalam ini selain 

mengajar, juga harus mendidik santri agar memiliki perilaku yang baik seperti 

jujur, disiplin, sopan santun, hormat kepada yang lebih tua dan lain sebagainya 

itulah tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala madin. 

 

Dari wawancara bersama pengasuh pondok pesantren Darussalam 

ditanyakan lagi berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab ustādh dalam 

membentuk karakter santri, yaitu:
80
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Tugas dan tanggung jawab ustādh di pondok pesantren adalah mendidik, 

mengajar, dan menjadi teladan santri. jadi tugas ustādh itu bukan hanya 

mengajar saja tetapi juga mendidik dan memberikan teladan kepada santri. 

seperti ustādh mengajar di kelas bukan hanya sekedar menyampaikan materi 

saja, tetapi juga mendidik santri untuk memiliki perilaku yang baik, hormat 

kepada ustādh, menghargai sesama, memiliki sopan santun, dan lain 

sebagainya, dan menjadi teladan bagi santri menganai jujur, disiplin, rajin 

berangkat belajar dan lain-lain, ustādh menjadi orang tua kedua santri di 

pesantren. Untuk tugas dan tanggung jawab yang dilakukan ustādh sudah 

terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa santri yang sulit untuk 

diarahkan tetapi kita tetap terus berusaha mendidik dan memberikan telaladan 

yang baik kepada santri-santri. 

 

Selanjutnya hal yang sama ditanyakan kempali dengan sekertaris 

pondok pesantren Darussalam, wawancara bersama Ustādh Ahmad 

Masyrukin berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab ustādh dalam 

membentuk karakter santri, yaitu:
81

 

Ustādh tidak hanya bertugas mengajar, mentransfer ilmu kepada santri saja, 

namun bertugas membangun karakter dari santri. seperti tugas-tugas yang 

berkaitan dengan mendisiplinkan santri agar mereka menjadi patuh terhadap 

aturan-aturan yang ada di pesantren dan norma hidup dalam lingkungan 

pesantren, keluarga dan masyarakat. Kalau ada santri yang terlambat dan tidak 

mematuhi aturan pesantren, ustādh di pesantren memberikan arahan dan 

memberikan hukuman yang mendidik kepada santri. 

 

Kemudian pertanyaan yang sama ditanyakan kempali kepada 

ustādh Thobroni berkaitan dengan tugas dan tenggungjawab ustādh dalam 

membentuk karakter santri di pessantren, yaitu:
82

 “Tugas dan tanggung 

jawab ustādh itu selaibn mebgajar, juga mendidik, ustādh tidak hanya 

bertugas di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas juga harus bisa mendidik 

santri agar memiliki perilaku baik”. 

Kemudian hal yang sama ditanyakan kempali kepada ketua 

pengurus di pondok pesantren Darussalam, yaitu:
83
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Tugas dan tanggung jawab ustādh dalam membina, mendidik dan memberikan 

contoh kepada santri sangatlah berat dan semua itu mereka beliau lalui dengan 

kesabaran dan ikhtiar untuk menjadikan kita menjadi santri yang patuh 

terhadap apa yang diberikan beliau. Di pondok pesantren Darussalam semua 

ustādh menggunakan keteladanan untuk menanamkan karakter kepada santri. 

sebab melalui keteladanan beliau melestarikan budaya pengajaran seperti yang 

beliau dapat saat mondok dulu. Dan melalui keteladanan jika santri memang 

mampu meresapi maksud dan tujuannya sangat besar bagi santri itu sendiri. 

Sebab dengan keteladanan yang diberikan ustādh akan muncul keikhlasan 

dalam berperilaku jujur dan disiplin dalam pembelajaran. 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

jawaban ustādh dan santri bahwa tugas dan tanggung jawab ustādh tidak 

hanya mengajar namun juga harus mendidik, membimbing, menjadi 

teladan bagi santri agar apa yang dicontohkan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Adapun hasil wawancara dengan kepala madin pondok pesantren 

Darussalam berkenaan dengan strategi yang digunakan dalam 

menanamkan kejujuran dan kedisiplinan santri, yaitu:
84

 

Strategi keteladanan yang sering saya lakukan dikelas yaitu melalui ucapan dan 

perbuatan. Jika menanamkan kejujuran saya memberikan nasihat-nasihat 

kepada santri untuk selalu berperilaku jujur baik dalam perkataan maupun 

perbuatan. Kemudian strategi dalam menanamkan kedisiplinan saya 

menngunakan strategi istiqāmah dalam mengajar dengan seperti itu diharapkan 

santri juga bisa istiqāmah dalam proses pembelajaran. 

 

Dari hasil wawancara bersama kepala madin ditanyakan kembali 

kepada pengasuh pondok pesantren Darussalam berkaitan dengan strategi 

yang diterapkan dalam menanamkan kejujuran dan kedisiplinan santri, 

yaitu:
85

 

Keteladanan ustādh itu harus dari diri sendiri, keteladanan itu mengambil 

contoh yang baik seperti santri mengambil teladan dari ustādhnya, maka dari 

itu kita harus memberikan contoh yang baik kepada mereka, seperti 
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menyampaikan suatu materi dengan sebenar-benarnya, dan berperilaku jujur 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas, kemudian memberikan keteladanan 

disiplin kepada santri kita berangkat ke kelas tepat waktu untuk memulai 

pelajaran. Dengan keteladanan yang kami lakukan kami berharap santri akan 

selalu melakukannya dengan istiqāmah dan mampu membekas dalam diri 

santri, sehingga santri akan selalu menerapkan kejujuran dan kedisiplinan 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

 

Selanjutnya hal yang sama ditanyakan kembali kepada ustādh 

Ahmad Masyrukin, yaitu:
86

 

Keteladanan ustādh sangat penting, dari ustādh santri belajar banyak dan 

mencontoh tentang bersikap dan berperilaku karena seseorang ustādh akan 

selalu menjadi contoh bagi santrinya, baik di kelas, maupun di luar kelas pun 

seorang ustādh akan menjadi perhatian bagi santri, maka dari itu ustādh-ustādh 

disini melakukan beberapa strategi agar kejujuran dan kedisiplinan santri, 

diantaranya guru mengajarkan uktuk selalu jujur dalam perkataan maupun 

perbuatan, bertutur kata baik dengan orang lain, menerapkan kegiatan thakrār 

dengan ustādh sebagai contohnya pada saat menyampaikan materi di depan 

kelas dengan percaya diri dan yakin pada diri sendiri bahwa santri bisa 

melakukannya. Dan strategi yang diterapkan ustādh dalam menanamkan 

kedisiplinan pada santri adalah dengan ustādh tidak mengulur-ulur waktu 

masuk ke kelas agar proses pembelajaran berjalan sesuai jadwal. 

 

Kemudian, pertanyaan yang sama ditanyakan kembali kepada 

ustādh Thobroni berkaitan dengan strategi penanaman kejujuran dan 

kedisiplinan santri, yaitu:
87

 

ustādh-ustādh di pondok pesantren sudah memberikan teladan yang baik untuk 

santri-santri, disini ustādh memberikan materi dengan sebebar-benarnya, 

memberikan contoh untuk jujur dengan kemampuan yang dimiliki dan percaya 

diri dengan apa yang dimiliki, maka dari iru dewan asātidh mengadakan 

kegiatan muh{d}rah dengan ustādh memberikan contoh agar percaya diri untuk 

berbicara didepan kelas secara langsung mempengaruhi santri untuk 

mencontoh apa yang dilakukan oleh ustādh agar berani dan percaya diri saat 

mendapatkan giliran maju menyampaikan materi kepada santri lain dan dilihat 

oleh dewan asātidh dan juga pengasuh pesantren. Demudian dalam 

kedisiplinan ustādh memberikan contoh dengan berangkat mengajar tepat 

waktu, tidak terlambat, dan sebelum mengajar ustādh mempelajari materi yang 

akan diajarkan. 
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Selanjutnya, hal yang sama ditanyakan kepada ketua pengurus 

pondok pesantren Darussalam terkait strategi dalam menanamkan 

kejujuran dan kedisiplinan santri, yaitu:
88

 

Selama saya mondok di sini ada beberapa strategi keteladanan yang digunakan 

ustādh dalam menanamkan kejujuran dan kedisiplinan santri. dalam kejujuran 

strategi yang digunakan ustādh adalah ustādh menyampaikan materi pelajaran 

dengan sebenar-benarnya, menetapkan kegiatan thakrār, membuat kegiatan 

muh{d}rah. Kemudian dalam memberikan teladan dalam menanamkan 

kedisiplinan pada santri ustādh, strategi yang digunakan adalah ustādh tidak 

mengulur-ulur waktu masuk kedalam kelas, beliau tepat waktu datang ke 

pesantren, beliau mempersiapkan diri dengan mempelajari materi yang akan di 

bahas di dalam kelas. Dengan berbagai keteladanan yang diberikan ustādh 

mampu menanamkan kedisiplinan dan kejujuran pada diri santri, meskipun ada 

beberapa santri yang belum menerapkannya secara baik, namun lama kelamaan 

mereka akan menerapkan apa yang dicontohkan ustādh dan menjadi kebiasaan 

pada diri santri.   

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa stategi 

yang dilakukan oleh ustādh dalam menanamkan kejujuran dan 

kedisiplinan pada santri, yaitu dengan menyampaikan materi sebenar-

benarnya, melalui kegiatan thakrār (ustādh mencontohkan cara 

menyampaikan materi di depan kelas, dengan demikian jika ada ustādh 

yang berhalangan hadir maka digantikan oleh santri di kelas tersebut), 

kegiatan muh{d}rah (ustādh memberikan contoh kepada santri agar 

memiliki rasa percaya diri untuk berbicara di depan umum dan yakin 

terhadap kemampuan yang dimiliki). Kemudian strategi yang dilakukan 

oleh guru dalam menanamkan kedisiplinan santri adalah ustādh istiqāmah 

dalam mengajar, ustādh datang tepat waktu saat berangkat ke kelas dan 

ustādh mempelajari materi yang akan disampaikan, dan ustādh tidak 

mengulur-ulur waktu untuk memulai pelajaran. 
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2. Data Tentang Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran dan Kedisiplinan 

Santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

Keteladanan adalah perilaku yang terpuji dan disegani karena 

sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Menjalankan 

keteladanan merupakan cara yang bisa dilakukan dewan asātidh dalam 

memotivasi para santriuntuk lebig biat lagi belajar agar tercapai tujuan 

yang diinginkan. Keteladanan dipandang sebagai bentuk perilaku yang 

menjadi contoh bagi santri. 

Adapun hasil wawancara dengan kepala madin pondok pesantren 

Darussalam berkenaan dengan implementasi nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri berdasarkan strategi keteladanan yang telah diterapkan 

oleh ustādh, yaitu:
89

 

dari keteladanan yang saya terapkan kepada santri ternyata sudah ada 

perkembangan dari santri itu sendiri, mereka sudah mulai berperilaku jujur 

dalam proses pembelajaran, dengan demikian saya berharap kejujuran akan 

terpatri dalam diri santri hingga menjadi kebiasaan-kebiasaan pada diri mereka. 

Sebab teladan bagi santri saya juga harus berbenah diri untuk meningkatkan 

kejujuran pada diri saya yang nantinya akan ditiru oleh santri. Kemudian 

dengan segala keteladanan yang saya berikan kepada santri melalui istiqāmah 

mengajar saya mengamati dan memantau perkembangan disiplin belajar santri 

dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan, sebab mereka sudah mulai 

sadar kalau mereka disini memiliki tujuan belajar dengan rajin, dan sudah 

sebagian besar santri yang istiqāmah dalam belajar. 

 

Dari hasil wawancara bersama pengasuh pondok pesantren 

Darussalam berkaitan dengan implementasi kejujuran dan kedisiplinan 

santri di pondok pesantren Darussalam, yaitu:
90

 

Kejujuran yang diteladankan oleh ustādh melalui berbagai strategi yang 

diterapkan mampu mempengaruhi meningkatnya kejujuran santri dalam proses 

pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, santri sudah mulai 
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membudayakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, mdengan seperti itu 

santri akan menyelimuti segala perbuatan maupun perkataan mereka dengan 

kejujuran. Kemudian, kedisiplinan santri dalam pembelajaran jika saya amati 

sudah mengalami peningkatan, meskipun ada beberapa santri yang masih butuh 

perhatian lebih agar kedisiplinan belajar pada dirinya meningkat, dengan 

berbagai macam keteladanan disiplin yang diberikan oleh ustādh memegang 

pengaruh besar dalam mendorong santri untuk selalu disiplin dalam 

pembelajaran. 

 

 

Kemudian, pertanyaan sama ditanyakan kepada ustādh Ahmad 

Masyrukin, yaitu:
91

 

Berdasarkan keteladanan yang diberikan oleh ustādh, kejujuran dalam diri 

santri sudah mulai menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari santri, 

kemudian dari kegiatan thakrār santri sudah mulai percaya diri dengan 

kemampuannya sehingga mereka berani menjadi pemateri jika ada ustādh yang 

berhalangan hadir. Dengan demikian santri akan terlatih berbicara di depan 

kelas dapat mendorong santri untuk lebih jujur dalam menjalankan tugas dan 

percaya diri dengan apa yang disampaikan bahwa itu  sebuah kebenaran. 

Kemudian, dalam mencontohkan kedisiplinan pada santri ustādh tidak 

mengulur-ulur waktu untuk masuk ke dalam kelas, mengetahui hal itu santri 

akan bergegas masuk sebelum ustādh ke kelas dan memeprsiapkan diri untuk 

mendengarkan penjelasan ustādh dan santri dapat mereview pelajaran yang 

telah dibahas pada pada pertemuan pekan lalu. Dengan kedisiplinan yang 

dilakukan santri. 

 

Kemudian hal yang sama ditanyakan kepada ketua pengurus 

pondok pesantren Darussalam berkaitan dengan implementasi kejujuran 

dan kedisiplinan santri, yaitu:
92

 

Dari strategi yang diterapkan kejujuran santri dalam hal berperilaku, bertutur 

kata sudah mencerminkan kejujuran, dalam ujian tulis pun santri sudah mulai 

jujur mengerjakan sendiri soal-soal yang diberikan ustādh, dalam melakjukan 

thakrār dalam menggantikan ustādh yang tidak hadir santri sudah mulai 

berjalan dengan baik, kemudian melalui kegiatan muh{d}rah santri juga sudah 

mulai tertib dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, meskipun 

masih ada beberapa santri yang masih butuh nasehat untuk ikut kegiatan 

tersebut, namun tidak sampai mengurangi rasa semangat santri dalam 

menegakkan kejujuran dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, 

berdasarkan kedisiplinan yang dicontohkan ustādh, berpengaruh langsung 

terhadap kedisiplinan santri dalam proses pembelajaran. Santri menjadi rajin 

dalam belajar, santri bergegas masuk kelas jika sudah melihat ustādh datang ke 

pesantren, dan santri tidak mengulur-ulur waktu untuk masuk ke kelas sebab 

mereka mengetahui pelajarana akan segera dimulai. 
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Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan implementasi nilai-

nilai kejujuran dan kedisiplinan santri adalah sudah mulai terbentuk 

kejujuran pada diri santri baik dalam perkataan maupun perbuatan, dalam 

pelaksanaan thakrār pada santri sudah mulai berjalan dengan baik, dalam 

menjalankan kegiatan muh{d}rah sesuai jadwal yang ditentukan, dalam 

ujian tulis santri sudah mulai jujur dalam mengerjakan soal-soal sesuai 

kemampuan mereka. Kemudian implementasi kedisiplinan santri adalah 

santri sudah mulai istiqāmah dalam proses pembelajaran, santri sudah 

mulai tertib dan segera mempersiapkan diri untuk belajar ketika ustādh 

sudah datang maupun belum datang mereka sudah menempatkan diri pada 

kelas masing-masing, santri sudah mereview pelajaran yang sudah dibahas 

secara bersama-sama sebelum ustādh masuk ke kelas. 

3. Faktor yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri di pondok pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo 

Dalam menanamkan kejujuran dan kedisiplinan santri diperlukan 

bimbingan dari ustādh serta kesadatan setiap individu. Dengan berbagai 

upaya yang dilakukan ustādh, maka dari itu ditemukan faktor yang 

memepengaruhi penanaman kemjujuran dan kedisiplinan santri di pondok 

pesantren Darussalam. 
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Adapun hasil wawancara dari kepala madin pondok pesantren 

Darussalam berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi penanaman 

kejujuran dan kedisiplinan santri, yaitu:
93

 

karena santri disini jauh dari rumah, maka faktor pendukung penanaman 

kejujuran dan kedisiplinan berpusat pada ustādh dan pengaruh teman pondok, 

sebab setiap hari mereka mendapatkan nasihat-nasihat, mendapatkan teladan 

dari ustādh untuk selalu jujur dan disiplin belajar, selain itu teman sebaya juga 

berpengaruh pada perkembangan kejujuran dan kedisiplinan santri. jika mereka 

bisa memilih teman yang baik maka mereka juga akan ikut dengan kebiasaan 

temannya tersebut. 

 

 

Dari hasil wawancara bersama pengasuh pesantren ditanyakan 

kembali terkait faktor yang mempengaruhi penanaman kejujuran dan 

kedisiplinan santri, yaitu:
94

 

Adanya kerja sama antara dewan asātidh dengan santri dan dukungan serta 

do‟a orang tua sangat mempengaruhi penanaman kejujuran dan kedisiplinan 

santri. di pesantren kejujuran dan kedisiplinan santri dibimbing dan 

ditingkatkan, orang tua juga berperan dalam menanamkan kejujuran dan 

kedisiplinan pada santri. jika santri pulang pasti mereka mendapatkan arahan 

dari orang tua untuk selalu berperilaku jujur dan dan disiplin mengikuti 

pembelajaran di pesantren. Selain itu do‟a dari orang tua untuk anaknya sangat 

berpengaruh terhadap perilaku santri ketika sudah kembali ke pesantren, selain 

itu hubungan antara pengasugh dengan orang tua santri melalui media massa 

tetap terjaga demi melihat perkembangan santri selama di pesantren. Jika ada 

santri yang berperilaku kurang jujur terhadap proses pembelajaran dan kurang 

disiplin maka akan mendapatkan nasihat langsung dari ustādh maupun 

pengasuh. Dengan seperti itu akan berpengaruh langsung terhadap 

perkembangan santri. 

 

Selanjutnya, hal yang sama ditanyakan kepada ustādh Ahmad 

Masyruki, yaitu:
95

 

santri setiap hari menghabiskan waktunya di pesantren, maka dari itu dalam 

menanamkan kejujuran dan kedisiplinan santri faktor yang berpengaruh besar 

dalam penanaman kejujuran dan kedisiplinan pada santri yaitu bimbingan, 

nasihat, arahan sekaligus teladan dari ustādh agar santri selalu berperilaku jujur 

dan disiplin dalam belajar. dengan faktor yang mempengaruhi santri untuk 
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selalu jujur dan disiplin dalam pembelajaran berpusat pada diri mereka sendiri 

dan didorong oleh orang lain seperti ustādh, teman sebaya dan orang tua santri. 

maka dari itu, yang memegang pengaruh besar adalah ustādh dan teman sebaya 

sebab mereka jauh dari pengawasan orang tua dan mereka belajar hidup 

mandiri di sini. Saji, jika mereka tidak pintar-pintar memilih teman 

kemungkinan besar mereka akan terpengaruh dalam hal-hal kejelekan. 

 

Selanjutnya, wawancara bersama ketua pengurus santri pondok 

pesantren Darussalam berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi 

kejujuran dan kedisiplinan santri, yaitu:
96

 

faktor yang berpengaruh dalam menanamkan kejujuran dan kedisiplinan santri 

adalah diri mereka sendiri, keteladanan ustādh, pengaruh teman sebaya, 

dukungan dan do‟a orang tua. Semua aspek tersebut berpengaruh besar dalam 

penanaman kejujuran dan kedisiplinan pada diri santri. maka dari itu ustādh 

tidak akan pernah bisan dalam memberikan teladan dan nasehat kepada santri 

untuk menjadikan karakter santri lebih baik lagi. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan ada 

pula faktor penghambat yang mempengaruhi penanaman kedisiplina yaitu 

santri malas mengikuti pelajaran, hal tersebut dikarenakan ustādh yang 

mengajar tidak sesuai dengan keinginan santri dan santri malah keluar 

pondok. Hal tersebut dapat mengecewakan ustādh yang sudah bersemangat 

mengajar, maka dari itu selain keteladanan yang diberikan ustādh harus 

didampingi peraturan yang mengikat agar santri jera. Adapun faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi kedisiplinan belajar santri, berdasarkan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu
 
ajakan teman untuk bolos 

ngaji.
97

  

Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat 

faktor yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri yaitu ustādh selalu memberikan nasihat agar santri 
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selalu berperilaku dan bertutur kata jujur, ustādh selalu peduli dengan 

santri agar mereka bisa disiplin ngaji, memilih teman sebaya yang tepat, 

dukungan orang tua, konflik batin antara santri dengan ustādh. Maka dari 

itu dari keteladanan yang diberikan oleh dewan ustādh sangat dibutuhkan 

santri dalam menanamkan kejujuran dan kedisiplinan dalam diri santri, 

jika kejujuran dan kedisiplinan sudah tertanam kuat dalam diri santri maka 

mereka akan selalu mengedepankan kejujuran dalam berperilaku dan 

bertutur kata dan selalu disiplin dalam pembelajaran. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara dan 

observasi, maka penulis memaparkan apa adanya data sehingga memperoleh 

temuan-temuan penelitian, dan langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data 

sebagai berikut: 

A. Analisis Tentang Strategi Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran dan 

Kedisiplinan Santri Melalui Keteladanan Ustādh di Pondok Pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo 

Ustādh memiliki andil sangat besar terhadap pendidikan, terutama 

dalam pendidikan karakter yang sangat berperan dalam membentuk pribadi 

santri. hal ini sangat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang 

suka mencontoh, termasuk dalam membentuk kejujuran dan kedisiplinan 

santri menjadikan ustādh sebagai teladan yang pantas untuk dituru dari segala 

aspek. 

Di dalam keteladanan seorang ustādh terdapat dua jenis keteladanan, 

yaitu keteladanan disengaja dan keteladanan tidak disengaja.
98

 Keteladanan 

disegaja adalah keteladanan yang langsung dipraktekkan oleh ustādh baik 

perkataan maupun perbuatan  yang dapat dijadikan contoh oleh santri, salah 

satu contohnya perkataan jujur dengan menggunakan bahasa yang baik yang 

dilakukan oleh ustādh, sedangkan keteladanan yang tidak disegaja adalah 
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keteladanan yang tidak direncanakan terlebih dahulu, dan keteladanan ini 

tidak dibuat-buat oleh ustādh. Keteladanan ini murni tidak disegaja,  mengalir 

apa adanya, hal ini sangat penting agar santri di pesantren memiliki seorang 

panutan yang tepat.  

Sebagaimana data yang telah dipaparkan di atas dalam menanamkan 

kejujuran dan kedisiplinan pada santri dengan berbagai macam strategi yang 

digunakan dewan asātidh menggunakan keteladanan tidak sengaja. Dengan 

kejujuran dan kedisiplinan yang sudah tertanam kuat dalam diri ustādh beliau 

memberikan teladan berdasarkan apa yang didapat beliau saat mondok dulu, 

kemudian diterapkan dalam rangka membimbing santri menuju pribadi yang 

jujur dan disiplin dalam menjalankan proses pembelajaran, dengan 

keteladanan yang mengalir apa adanya. Dengan keteladanan tersebut 

diharapkan dapat tertanam kuat dalam diri santri seperti apa yang 

dicontohkan oleh ustādh, sebab dalam menanamkan kejujuran dan 

kedisiplinan dalam diri santri membutuhkan kesabaran agar santri benar-

benar menyerap apa yang diteladankan oleh ustādh, dan mengalir apa adanya 

tanpa ada paksaan. 

Dari data diatas dapat dianalisisi bahwa strategi dalam 

menanamakan kejujuran dan kedisiplinan santri melalui keteladanan ustādh 

di pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo adalah ustādh 

menyampaikan materi dengan apa adanya, memberikan contoh untuk tampil 

percaya diri dalam menjalankan amanat, seperti dalam kegiatan muh{d}rah 

tanpa adanya rasa percaya diri dalam diri santri teladan yang diberikan oleh 
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ustādh tidak akan berjalan dengan baik dan kejujuran ini harus diterapkan 

dalam kehidupan bukan hanya sekedar teori saja namun harus diaplikasikan 

dalam kehidupan. Kemudian strategi dalam menanamkan kedisiplinan pada 

santri ustādh selalu rajin masuk kelas, dan datang tepat waktu, dengan contoh 

yang diberikan oleh ustādh diharapkan santri dapat meniru kebiasaan baik 

tersebut agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu ustādh sering dianggap sebagai panutan yang harus 

digugu dan ditiru dalam bertindak sesuai norma religius, jujur, disiplin, 

ikhlas, sabar, sopan santun.
99

 Dengan berbagai macam strategi kejujuran dan 

kedisiplinan yang diberikan untuk santri diharapkan mampu masuk ke dalam 

hati santri sehingga kejujuran dan kedisiplinan yang diterapkan melalui 

keteladanan tersebut akan menjadi patokan hidup santri untuk selalu jujur dan 

disiplin dalam pembelajaran. 

B. Analisis Tentang Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran dan Kedisiplinan 

Santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

Ustādh adalah orang yang bertugas mendewasakan santri melalui 

ilmu yang disampaikan dalam proses pembelajaran, menjadi ustādh bukan hal 

mudah dan ustādh merupakan panutan bagi setiap santri. Ustādh merupakan 

faktor penting yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan 

pendidikan karakter di pesantren, bahkan sangat menentukan berhasil-

tidaknya santri dalam mengembangkan kepribadiannya secara utuh. 
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Dikatakan demikian karena ustādh merupakan figur utama, serta teladan bagi 

santri.  

Keteladanan ustādh merupakan hal-hal yang baik dari ustādh, baik 

dalam perbuatan, ucapan, dan tingkah laku yang patut ditiru dan dicontohkan 

oleh santri, keteladanan yang dimaksud adalah kebiasaan yang baik sehingga 

dapat dijadikan alat pendidikan sebagai pembentukan karakter santri. 

Sebagaimana data yang telah dipaparkan di atas dalam menanamkan 

kejujuran dan kedisiplinan pada santri ustādh memberikan keteladanan yang 

baik kepada santri, dan implementasinya kepada santri juga sangat baik dan 

berpengaruh dalam kehidupan santri. 

Maka dari itu, ustādh memiliki peran penting dalam membentuk 

kejujuran dan kedisiplinan pada santri, ustādh harus menjadi suri tauladan 

bagi santri, karena pada dasarnya ustādh merupakan teladan yang dapat 

digugu dan ditiru. Ustādh harus selalu berperilaku jujur, berkata yang baik, 

memberikan nasihat serta pengarahan kepada santri, ustādh teladan harus 

disiplin dan tekun dalam mengajar. Dari semua teladan yang diberikan ustādh 

dapat diterapkan secara langsung oleh santri, dan santri akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk menjalankan teladan tersebut sebagai pedoman 

santri menjalankan kehidupan mereka. 

Ustādh adalah orang yang bertugas memberikan ilmu pengetahuan 

kepada santri, ustādh adalah orang dewasa yang bisa tanggung jawab dengan 

memberi bimbingan dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai 

tingkat kedewasaan. Ustādh adalah sumber keteladanan yang tiada henti, 
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yaitu pribadi yang penuh dengan contoh teladan bagi santrinya sampai 

hayat.
100

 Kata jujur artinya lurus hati, tidak curang dan disegani.
101

 Benar atau 

jujur akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. 

Dan jauhilah kebohongan, ketahuilah kebohongan itu akan menyeret 

terjadinga keburukan, dan keburukan akan membawa ke neraka.
102

 Disiplin 

yang dimaksud adalah membiasakan anak dengan tradisi baik, seperti 

mengetahui kewajibannya, tepat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya, 

memiliki motivasi dalam dirinya dan bertanggung jawab.
103

 

Jadi, ustādh bukan orang yang hanya berdiri di depan kelas untuk 

menyampaikan pengetahuan kepada santri, tetapi ustādh juga harus bisa 

menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan dari apa yang telah 

didapatkan kepada santri. Ustādh selalu menyebarkan hal-hal kebaikan 

melalui perbuatan, ucapan, tingkah laku yang patut ditiru dan dicontoh oleh 

santri.  

C. Analisis Tentang Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Nilai-Nilai 

Kejujuran dan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo 

Dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri di 

poindok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo, terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi penanaman kejujuran dan kedisiplinan pada 
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santri,  dari berbagai macam keteladanan yang diterapkan dengan strategi-

strategi yang digunakan ustādh faktor yang membuat santri untuk selalu 

melakukan kejujuran adalah membuat rasa percaya diri santri semakin 

meningkat, santri lebih jujur dengan kemampuan yang dimiliki. kemudian 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan santri adalah adanya suport dari guru 

untuk selalu memperbaiki diri berdisiplin dalam pembelajaran, interaksi yang 

baik antara santri dan ustādh dapat meningkatkan disiplin santri untuk selalu 

mengikuti teladan yang diberikan ustādh, sebab dengan interaksi yang 

berjalan baik akan menambah keakraban antara santri dan ustādh. 

Hubungan yang terjadi antara ustādh dengan  santri  akan 

berpengaruh terhadap disiplin belajar santri.  Santri  akan merasa  senang  bila  

ustādh bersikap baik terhadap dirinya. Santri yang  merasa diperhatikan  

dengan  baik akan  bersikap  baik  dengan ustādh. Dengan demikian santri 

akan  menunjukkan  keadaan pada  perintah  ustādh  dan melaksanaknan  

disiplin belajar  sehingga  dapat mencapai prestasi yang baik.
104

 

Dengan sikap ustādh yang begitu perhatian dengan para santri, akan 

berdampak baik pada santri untuk terus memperbaiki diri berperilaku jujur 

dan disiplin baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan bentuk-bentuk keteladanan yang dilakukan ustādh, 

langsung dapat dirasakan santri untuk terus berbenah diri dan selalu 

mengutamakan kejujuran dan kedisiplinan dalam kehidupan.   

  
                                                             

104
 Elizabeth, Psikologi Perkembangan Anak Didik Jilid 2, Terj. Meitasari Tjandrasa, 

221. 



84 
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas, hasil penelitian tentang 

upaya penanaman nlai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri melalui keteladanan 

ustādh di pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Strategi dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri 

melalui keteladanan ustādh di pondok pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo adalah a) menyampaikan materi sebenar-benarnya, b) melalui 

kegiatan thakrār (ustādh mencontohkan cara menyampaikan materi di 

depan kelas, dengan demikian jika ada ustādh yang berhalangan hadir 

maka digantikan oleh santri di kelas tersebut), c) kegiatan muh{d}rah 

(ustādh memberikan contoh kepada santri agar memiliki rasa percaya diri 

untuk berbicara di depan umum dan yakin terhadap kemampuan yang 

dimiliki). Kemudian strategi yang dilakukan oleh ustādh dalam 

menanamkan kedisiplinan santri adalah a) ustādh istiqāmah dalam 

mengajar, b) ustādh tidak mengulur-ulur waktu saat masuk kelas, c) 

ustādh datang tepat waktu saat berangkat ke kelas dan ustādh 

mempelajari materi yang akan disampaikan. 

2. Implementasi nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan santri di pondok 

pesantren Darussalam a) sudah terbentuk kejujuran pada diri santri baik 
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dalam perkataan maupun perbuatan, b) dalam pelaksanaan takror masih 

butuh pengawasan dan pengarahan dari ustādh agar kegiatan tersebut 

berjalan dengan baik, c) dalam menjalankan kegiatan muh{d}rah sesuai 

jadwal yang ditentukan, d) dalam ujian tulis santri sudah mulai jujur 

dalam mengerjakan soal-soal sesuai kemampuan mereka. Kemudian 

implementasi kedisiplinan santri adalah a) santri sudah mulai istiqāmah 

dalam proses pembelajaran, b) santri sudah mulai tertib dan bergegas 

mempersiapkan diri untuk belajar ketika ustādh sudah datang maupun 

belum datang mereka sudah menempatkan diri pada kelas masing-masing, 

c) santri sudah mereview pelajaran yang sudah dibahas secara bersama-

sama sebelum ustādh masuk ke kelas. 

3. Faktor yang mempengaruhi kejujuran dan kedisiplinan santri adalah a) 

ustādh selalu memberikan nasihat agar santri selalu berperilaku dan 

bertutur kata jujur, b) ustādh selalu peduli dengan santri agar mereka bisa 

disiplin ngaji, c) memilih teman sebaya yang tepat, d) dukungan serta 

do‟a dari orang tua, e) konflik batin antara santri dengan ustādh. Maka 

dari itu dari keteladanan yang diberikan oleh dewan ustādh sangat 

dibutuhkan santri dalam menanamkan kejujuran dan kedisiplinan dalam 

diri mereka, jika kejujuran dan kedisiplinan sudah tertanam kuat dalam 

diri santri maka mereka akan selalu mengedepankan kejujuran dalam 

berperilaku dan bertutur kata dan selalu disiplin dalam pembelajaran. 
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B. Saran 

Kerjasama antara pihak pondok pesantren, ustadz, dan orang tua 

sangatlah penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan 

santri. Kerjasama merupakan kunci sukses dalam menanamkan nilai-nilai 

kejujuran dan kedisiplinan santri untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Oleh karena itu saran yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh seluruh 

warga Ponpes Darussalam dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan santri adalah: 

1. Pihak pondok pesantren memperhatikan dan lebih meningkatkan lagi 

strategi dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan pada 

santri, terus menjalin komunuikasi yang baik dengan santri dan menjalin 

kerjasama dengan orang tua dalam kesuksesan mewujudkan tujuan yang 

ingin dicapai.  

2. Orang tua hendaknya menasehati anaknya agar mereka mendukung 

strategi yang dilakukan pesantren dan ikut membimbing dan menasehati 

santri, jika anaknya ada masalah di pesantren. Sebab peran orang tua juga 

berpengaruh terhadap meningkatnya perilaku terpuji pada santri. 

3. Bagi peneliti lain, sebaiknya penelitian ini dilanjutkan lebih spesifik lagi 

pada problem santri yang belum bisa jujur dan disiplin. 
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