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ABSTRAK 

Megantara, Andan Lawu. 2019. Pola Asuh Musyrif Dalam Menumbuhkan 

Kedisiplinan dan Rasa Tanggung Jawab Mahasantri Di Mahad Al-

Jamiah Ulil Aabshar  IAIN Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Nur kholis Ph.D. 

Kata Kunci:Mahad, Pola Asuh, Kedewasaan. 

Mahad adalah pondok pesantren yang diperuntukan untuk siswa atau 

mahasiswa yang menempuh pendidikan formal di suatu lembaga pendidikan 

tertantu. Mahad Al-Jamiah Ulil Abhsar adalah pondok pesantren yang 

diperuntukan bagi mahasiswa IAIN Ponorogo. Permasalahan secara umum dalam 

dunia pendidikan terutama di lingkungan pondok pesantren adalah mengenai 

kedisiplinan dan tanggungjawab. Pola asuh dari pengurus (musyrif) adalah salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi kedisiplinan dan tanggungjawab seorang 

mahasantri yang bermukim di mahad. Upaya musyrif dalam mengasuh dan 

membimbing mahasantri dinilai berpengaruh secara langsung bagi kedisiplinan 

dan tanggungjawab mahasantri. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui bentuk pola asuh 

musyrif dalam menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab mahasantri di 

mahad Al-Jamiah Ulil Aabshar  IAIN Ponorogo. (2) Untuk mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat pola asuh musyrif dalam menumbuhkan kedisiplinan 

dan rasa tanggung jawab mahasantri di mahad Al-Jamiah Ulil Aabshar  IAIN 

Ponorogo. (3) Untuk mengetahui implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di mahad Al-

Jamiah Ulil Aabshar  IAIN Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Adapun hasilnya adalah (1) Pola asuh yang diterapkan oleh para musyrif 

kepada mahasantri mahad al-jamiah ulil abshar IAIN Ponorogo sudah 

dilaksanakan dengan baik menggunakan pola asuh yang cenderung ke 

demokrratis. (2) Faktor pendukung pola asuh di mahad al jamiah ulil abshar IAIN 

Ponorogo yaitu secara usia sama-sama masih muda dan tidak terlampau jauh 

sehingga bisa saling memahami antara kedua belah pihak. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah kurangnya sopan santun ddan rasa hormat kepada para 

musyrif. (3) Implikasi pola asuh musyrif kepada mahasantri yaitu pola asuh asuh 

yang sesuai dan tepat akan memberikan rasa nyaman dan tidak merasa tertekan 

kepada mahasantri dalam meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab. 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Kaban,  bahwa mutu sekolah sebagai suatu sistem sangat 

berkaitan erat  dengan  tiga  aspek,  yaitu  proses  belajar  mengajar,  

kepemimpinan  dan manajemen  sekolah  serta  budaya  sekolah.  Hoy  dan  

Miskel  juga  menyebutkan bahwa budaya sekolah yang baik dapat 

meningkatkan prestasi dan motivasi siswa. Berdasarkan  uraian  tersebut,  

rendahnya  mutu  pendidikan  di  Indonesia  dapat dikaitkan  dengan  

rendahnya  budaya  sekolah.  Salah  satu  budaya  di  Indonesia adalah  

minimnya  budaya  disiplin.
1
 Padahal  disiplin  itu  merupakan  aspek  

yang sangat  penting  dalam kehidupan. Berbagai  kegiatan  seseorang  

harus mengedepankan  kedisiplinan. Walaupun  disiplin  itu  sangat  berat  

dilaksanakan, sebisa mungkin seseorang itu harus disiplin. Salah  satu 

lembaga yang menerapkan kedisiplinan yaitu di pondok pesantren. Tentu 

saja kedisiplinan ini berkaitan langsung dengan pola asuh yang diberikan 

oleh musyrif kepada mahasantri. 

Tak  perlu diragukan lagi bahwa pondok pesantren memberikan 

sumbangan yang tidak sedikit dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

                                                           
1
 Rahmani  Abdi,  “Pengembangan  Budaya  Sekolah  di  SMAN  3  Tanjung  

Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan”, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 

(Vol. 2 : 2007), 192.   



 

Dalam kesederhanaannya  pendidikan  pesantren  mampu  mencetak  

generasi-generasi  tangguh  sebagai penggerak mobilitas masyarakat, 

bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh besar tercetak darinya.
2
 

Pesantren  juga  telah  banyak  melahirkan  para  alumni  yang  

memiliki pengetahuan  keagamaan  dan  melaksanakan  pengetahuan  

agama  dalam kehidupannya. Kyai  adalah  mereka  yang  karena  

keahliannya  dalam  ilmu  agama dan  jasanya  dalam  membina  umat  

menjadi  panutan  dalam  masyarakat.
3
 

Demi  memperkuat  bahwa  Islam  mengajarkan  atau  

menganjurkan pemeluknya  untuk  disiplin,  maka  penulis  mengutip  

salah  satu  ayat  yang menjelaskan hal tersebut yakni pada surat Huud 

ayat 112. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa disiplin bukan hanya tepat 

waktu saja, tetapi  juga  patuh  pada  peraturan -peraturan  yang  ada.  

Melaksanakan  apa  yang menjadi perintah-Nya dan meninggalkan apa 

yang menjadi larangan-Nya. Selain itu  seseorang  dianjurkan  untuk  

melakukan  perbuatan  amar  ma‟ruf  nahi  munkar secara teratur dan terus 

menerus. 

Berkaitan dengan pondok pesantren, pondok pesantren adalah 

tempat untuk belajar  pengetahuan  tentang  kaidah-kaidah  agama  Islam,  

                                                           
2
 Siti  Faizatuz  Zuhriyyah,  “Peran  Kyai  dalam  Menanamkan  Nilai  

Kedisiplinan  di  Pondok Pesantren  Nurush  Shidqiyyah  Plantung  Kendal  Jawa  

Tengah”  (Skripsi  Sarjana:  UIN  Sunan Kalijaga, Yogjakarta: 2013), 2.. 
3
 Mohammad  Kosim, Kyai dan Blater (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura), 

Karsa, Vol. XII No. 2 (2007), 2.   



 

Al-Qur‟an  dan  sunah Rasul.
4
 Di dalam  pondok  pesantren, kedisiplinan 

santri merupakan faktor penting dalam  mendukung  keberhasilan  

pendidikan  pesantren. Menanamkan  kedisiplinan kepada  para  santri  

bukanlah  suatu  hal  yang  mudah.Semuanya  diperlukan,  baik 

memberikan  motivasi  atau  materi  pelajaran  yang  berhubungan  dengan 

kedisiplinan. 

Salah  satu  misi  dari  berdirinya  pondok  pesantren  adalah  

menanamkan kedisiplinan  sejak  dini. Dalam  menanamkan  kedisiplinan,  

banyak  hal  yang dilakukan  pondok  pesantren  agar  santri-santrinya  

dapat  menjalankan  tata  tertib dengan  baik,  meskipun  awalnya  harus  

melalui  paksaan.  Sehingga  upaya  untuk menciptakan anak yang sholih, 

seorang pendidik tidak cukup hanya memberikan prinsip  saja,  karena  

yang  lebih  penting  bagi  anak  didik  (santri)  adalah  adanya seorang  

figur  yang  dapat  memberikan  ketelada nan  dalam  menerapkan  prinsip 

tersebut, figur  yang  dimaksud  yakni  para  Kyai  dan  ustadz  yang  

mengabdi dipondok serta pengurus yang membantu terlaksananya 

peraturan tersebut.
5
  

Pengurus  adalah  sekelompok  orang  yang  mengurus  dan  

memimpin  suatu perkumpulan.
6
 Jadi  pengurus  pondok  pesantren  adalah  

sekelompok  orang  yang ditunjuk  dan  diberi  wewenang  oleh  pengasuh  

                                                           
4
 Darianto,  “Peran  Kiai  Dalam  Pembentukan  Karakter  Santri  di  Pondok  

Pesantren  AlBarokah Desa Mangu Suman  Kecamatan Siman  Ponorogo 2015/2016” 

(Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo), 23.  
5
 Departemen  Agama  R.I.,  Sinergi  Madrasah  Dan  Pondok  Pesantren  (Suatu 

KonsepPengembangan Madrasah), (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama 

Islam, 2004), 70-71.  
6
 Diambil dari KBBI “Kamus Besar Bahasa Iindonesia”.   



 

untuk  mengerahkan,  menghandle, serta menyusun dan menjalankan 

peraturan-peraturan pondok guna untuk dipatuhi santri. Ustad  berarti  

pendidik  atau  guru,  ustad    ialah  seseorang  yang  ahli  dalam bidang 

tertentu dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Santri 

berarti orang yang mendalami agama islam. Sebutan bagi seseorang yang 

sedang belajar di sebuah pondok pesantren. 

Kata santri sendiri, menurut C. C  Berg  berasal  dari  bahasa  

India, shastri, yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau 

seorang sarjana  ahli  kitab  suci  agama  Hindu.  Sementara  itu,  A.  H.  

John menyebutkan bahwa istilah santri berasal dari Bahasa Tamil yang 

berarti guru  mengaji. Nurcholish  Madjid  juga  memiliki  pendapat  

berbeda. Dalam  pandangannya  asal  usul  kata  “Santri”  dapat  dilihat  

dari   dua pendapat. Pertama, pendapat yang  mengatakan bahwa “Santri” 

berasaldari kata “sastri”, sebuah kata dari bahasa Sansekerta yang artinya 

melekhuruf.  Pendapat  ini  menurut  Nurcholish  Madjid  didasarkan  atas  

kaum santri kelas  literary  bagi  orang  Jawa  yang  berusaha mendalami 

agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Kedua, pendapat 

yang mengatakan  bahwa  perkataan  santri  sesungguhnya  berasal  dari  

bahasa Jawa, dari kata “cantrik” berarti seseorang yang selalu mengikuti 

seorangguru kemana guru ini pergi menetap. Santri  adalah  sekelompok  

orang   yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari kehidupan ulama.  “Santri  



 

adalah  siswa  atau  mahasiswa  yang  dididik  dan menjadi  pengikut  dan  

pelanjut  perjuangan ulama yang  setia.” 
7
 

Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo adalah salah satu 

asrama tempat tinggal santri yang ada di bawah naungan kampus IAIN 

Ponorogo. Asrama ini diperuntukkan bagi santri yang masih menjadi 

mahasiswa IAIN Ponorogo. Di Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo ini, pendidikan berlangsung hampir selama sehari semalam. 

Santri mulai menjalani aktivitas pendidikan dari bangun tidur sampai tidur 

lagi di malam hari. Hampir tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan 

yang tidak bernilai pendidikan. Akan tetapi masih banyak pelanggaran dan 

kenakalan santri yang terjadi diasrama ini. 

Dalam penemuan awal, peneliti menemukan beberapa santri yang 

masih melanggar kedisiplinan. Di antara pelanggaran atau yang bisa 

disebut juga kenakalan remaja yang ada di Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo ini adalah buang sampah sembarangan, tidak mengikuti 

kegiatan keagamaan, tidur saat mengaji, menginap di luar asrama 

mengghosob dan lain-lain. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “POLA ASUH MUSYRIF 

DALAM MENUMBUHKAN KEDISIPLINAN DAN RASA 

TANGGUNG JAWAB MAHASANTRI DI MA‟HAD AL-JAMIAH 

ULIL ABSHAR IAIN PONOROGO”. 

 

                                                           
7
 Yasmadi,  Modernisasi  Pesantren:  Kritik  Nurcholish  Madjid  Terhadap  

Pendidikan  IslamTradisional ( Jakarta: Ciputat Press, 2005), 61.  



 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pola Asuh Musyrif dalam 

Menumbuhkan Kedisiplinan dan Rasa Tanggung Jawab Mahasantri di 

Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pola Asuh Musyrif Dalam Menumbuhkan Kedisiplinan dan 

Tanggung Jawab Mahasantri di Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN 

Ponorogo  ? 

2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Asuh Musyrif 

Dalam Menumbuhkan Kedisiplinan dan Rasa Tanggung Jawab 

Mahasantri di Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo ? 

3. Bagaimana Implikasi Pola Asuh Musyrif Dalam Menumbuhkan 

Kedisiplinan dan Rasa Tanggung Jawab Mahasantri di Ma‟had Al-

Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan diperoleh 

peneliti ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk pola asuh musyrif dalam menumbuhkan 

kedisiplinan dan tanggung jawab mahasantri di ma‟had Al-Jamiah Ulil 

Abshar  IAIN Ponorogo. 



 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pola asuh 

musyrif dalam menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab 

mahasantri di ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui implikasi pola asuh musyrif dalam menumbuhkan 

kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di ma‟had Al-Jamiah 

Ulil Abshar  IAIN Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Diharapkan studi ini dapat dijadikan wawasan untuk mengetahui 

usaha musyrif dalam menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung 

jawab mahasantri di ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN 

Ponorogo putra. 

b. Kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian lanjutan atau 

dikembangkan oleh pihak yang berkepentingan. 

2. Manfaat Praktis: 

Sebagai masukan bagi musyrif untuk meningkatkan dan 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo putra. 

 

 



 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika dalam penyusunan proposal ini meliputi :  

BAB I 

  

: PENDAHULUAN 

terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, landasan teori, kerangka berfikir dan 

hipotesis penelitian, metode penelitian, teknik  analisis 

data, sistematika pembahasan 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

landasan teori yang berisi tentang pola asuh musyrif 

dalam menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung 

jawab mahasantri, kerangka berfikir dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data. 

BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

Temuan analisis data, dan pembahasan interpretasi. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN  

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pengamatan penulis penelitian semacam ini juga pernah 

dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya: 

1. Muhammad rasyid ridho, NIM  G000130142, Program studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, yang berjudul: 

Peran musyrif dalam meningkatkan disiplin ibadah santri di pondok 

pesantren muhammadiyah darul arqom al-hijrah lil „ulumil islamiyah 

putra karanganyar 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Musyrif  Pondok  Pesantren  Muhammadiyah  Darul Arqom  

al-hijrah  Lil  „Ulumil  Islamiyah  Putra  Karanganyar  memiliki  peran  

yang sangat  penting  dalam  hal  peningkatan  disiplin  ibadah  santri, 

meliputi kegiatan mengaji, sholat berjamaah dan disiplin waktu dalam 

kegiatan peribadatan. 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama membahas tentang peran musyrif dan 

objeknya adalah para mahasantri, sedangkan perbedaannya terletak 

pada fokus sasaran yang dituju, yaitu jika penelitian ini fokus 

sasarannya pada mahasantri sedangkan pada penelitian terdahuli fokus 

penelitiannya pada santri, dan penelitian yang sekarang lebih 

mengutamakan pada disiplin pada kegiatan sehari-hari.  



 

2. Dr. Winarto, NIM  A220100146, Program studi Pendidikan Pancasila 

Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 

yang berjudul: Peran Guru Dalam Penanaman Karakter Tanggung 

Jawab Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus Pada Guru 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 2 Kartasura 

Tahun Ajaran 2016/2017), dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Penelitian Dr Winarto ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  

peran  guru  dalam penanaman karakter tanggung jawab dalam proses 

pembelajaran studi kasus pada guru Pendidikan Pancasila dan  

Kewarganegaraan di  SMPN 2 Kartasura, meliputi peran guru, faktor 

pendukung dan faktor penghambat. Hasil  penelitian  ini  

menunjukkan bahwa  peran guru dalam penanaman karakter tanggung 

jawab yaitu memberikan motivasi  serta  arahan  kepada  peserta  

didik,  mengajarkan  untuk  selalu  mandiri, memberikan teguran 

kepada siswa jika melakukan kesalahan. Faktor pendukung dalam  

penanaman  karakter  tanggung  jawab  yaitu  adanya  dukungan  dari  

pihak sekolah,  dukungan  keluarga  dan  lingkungan  belajar  siswa.  

Faktor  yang menghambat dalam penanaman karakter tanggung jawab 

yaitu usia peserta didik yang  masih  labil,  tidak  adanya  motivasi  

dari  dalam  diri  siswa,  dan  pergaulan siswa. 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama membahas tentang tanggung jawab, 

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus subjeknya, yaitu jika 

12 



 

penelitian ini subjek yang berperan adalah seorang guru yang ada 

disekolah, dan penelitian yang sekarang subjek yang berperan yaitu 

para musyrif.  

3. Qory Abiansyah, NIM  1112011000079, Program studi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang berjudul: 

Efektivitas Peran Guru dalam Membentuk Kedisiplinan Di MTA 

Annajah Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Tujuan penelitian Qory Abisyah untuk mengetahui peran guru 

pendidikan Agama Islam dalam membentuk kedisiplinan siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Annajah Jakarta Selatan. Sehingga diharapkan 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap kedisiplinan siswa 

melalui peram giuru Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian ini 

adanya hubungan yang positif namun pada taraf/tingkat sangat lemah 

atau tidak berpengaruh antara peran guru pendidikan agama Islam 

dengan membentuk kedisiplinan siswa karena masih ada faktor lain 

yang dapat berperan dalam membentuk kedisiplinan siswa yaitu faktor 

elsternal maupun internal, faktor eksternal meliputi lingkungan 

sosisal, faktor keluarga, masyarakat maupun faktor intrnal dibiasakan 

dengan nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai-nilai kegiatan yang 

meresap ke dalam kesadaran hati nurainya. 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kedisiplinan, 

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus subjeknya, yaitu jika 



 

penelitian ini subjek yang berperan adalah seorang guru pendidikan 

Agama Islam yang ada disekolah, dan penelitian yang sekarang subjek 

yang berperan yaitu para musyrif.  

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pola Asuh 

Menurut Baumrind yang dikutip oleh Mualifah, pola asuh pada 

prinsipnya merupakan parental control : 

“Yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan 

mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan menuju pada proses pendewasaan.”
8
 

Sedangkan menurut hetherington dan porke (1999) dikutip oleh 

sanjiwani, pola asuh merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi 

dengan anak secara total yang meliputi proses pemeliharan, 

perlindungan dan pengajaran bagi anak.
9
 

Adapun menurut Hersey dan Blanchard (1978) dikutip Barliah, 

pola asuh adalah bentuk dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan 

itu sendiri adalah bagaimana mempengaruhi seseorang, dalam hal ini 

orang tua berperan sebagai pengaruh yang kuat pada anaknya. 

Karena dikutip oleh Muallifah lebih menekankan kepada 

bagaimana kualitas pola asuh orang tua yang baik yaitu orang tua yang 

                                                           
 
8
 Muallifah, Psycho Islamic Smart Parenting (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), 
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mampu memonitor segala aktivitas anak, walaupun kondisi anak dalam 

keadaan baik atau tidak baik, orang tua harus memberikan 

dukungannya.
10

 

Dengan memberikan pola asuh yang baik dan positif kepada anak, 

akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai 

dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak 

namun tetap membimbing, agar anak dapat bersikap obyektif, dan 

menghargai diri seniri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang 

lebih banyak.
11

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

adalah bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak dengan 

memberikan perhatian kepada anak dan memberikan pengarahan agar 

anak mempu mencapai hal yang diinginkan. Menurut hurlock membagi 

pola asuh orang tua dalam tiga macam yaitu :  

a. Pola Asuh Permissif  

Pola asuh permisif dapat diartikan sebagai pola perilaku orang 

tua dalam berinteraksi dengan anak, yang membebaskan anak untuk 

melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. Pola 

asuh ini tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan 

bimbinganpun kurang diberikan, sehingga tidak ada pengendalian 

atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Kebebasan diberikan 
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penuh dan anak diijinkan untuk memberi keputusan untuk dirinya 

sendiri, tanpa pertimbangan orang tua dan berperilaku menurut apa 

yang diinginkannya tanpa ada kontrol dari orang tua.  

Gunarsa (2002) mengemukakan bahwa orang tua yang 

menerapkan pola asuh permissif memberikan kekuasaan penuh pada 

anak, tanpa dituntut kewajiban dan tanggung jawab, kurang kontrol 

terhadap perilaku anak dan hanya berperan sebagai pemberi fasilitas, 

serta kurang berkomunikasi dengan anak. Dalam pola asuh ini, 

perkembangan kepribadian anak menjadi tidak terarah, dan mudah 

mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-larangan yang 

ada di lingkungannya.
12

  

Prasetya (Anisa, 2005) menjelaskan bahwa pola asuh permissif 

atau biasa disebut pola asuh penelantar yaitu di mana orang tua lebih 

memprioritaskan kepentingannya sendiri, perkembangan kepribadian 

anak terabaikan, dan orang tua tidak mengetahui apa dan bagaimana 

kegiatan anak sehari-harinya. Dariyo (Annisa, 2005) juga 

mengatakan bahwa pola asuh permissif yang diterapkan orang tua, 

dapat menjadikan anak kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial 

yang berlaku. Namun bila anak mampu menggunakan kebebasan 

secara bertanggung jawab, maka dapat menjadi seorang yang 

mandiri, kreatif, dan mampu mewujudkan aktualitasnya. 
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b. Pola Asuh Otoriter  

Menurut Gunarsa (2002), pola asuh otoriter yaitu pola asuh di 

mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus 

ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, 

jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola asuh 

otoriter ini dapat menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada 

anak, inisiatif dan aktivitasnya menjadi kurang, sehingga anak 

menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya.  

Senada dengan Hurlock, Dariyo (Anisa, 2005), menyebutkan 

bahwa anak yang dididik dalam pola asuh otoriter, cenderung 

memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu.  

c. Pola Asuh Demokratis  

Gunarsa (2000) mengemukakan bahwa dalam menanamkan 

disiplin kepada anak, orang tua yang menerapkan pola asuh 

demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak 

mutlak, dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan 

orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika 

keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Dalam pola asuh ini, anak 

tumbuh rasa tanggung jawab, mampu bertindak sesuai dengan norma 

yang ada.  

Dariyo (Anisa, 2005) mengatakan bahwa pola asuh 

demokratis ini, di samping memiliki sisi positif dari anak, terdapat 



 

juga sisi negatifnya, di mana anak cenderung merongrong 

kewibawaan otoritas orang tua, karena segala sesuatu itu harus 

dipertimbangkan oleh anak kepada orang tua.
13

  

Dalam praktiknya di masyarakat, tidak digunakan pola asuh 

yang tunggal, dalam kenyataan ketiga pola asuh tersebut digunakan 

secara bersamaan di dalam mendidik, membimbing, dan 

mengarahkan anaknya, adakalanya orang tua menerapkan pola asuh 

otoriter, demokratis dan permissif. Dengan demikian, secara tidak 

langsung tidak ada jenis pola asuh yang murni diterapkan dalam 

keluarga, tetapi orang tua cenderung menggunakan ketiga pola asuh 

tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Dariyo 

(Anisa, 2005), bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua cenderung 

mengarah pada pola asuh situasional, di mana orang tua tidak 

menerapkan salah satu jenis pola asuh tertentu, tetapi memungkinkan 

orang tua menerapkan pola asuh secara fleksibel, luwes, dan sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu. 

Menurut Hurlock (1999) ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua 

yang berupa:  

1) Kepribadian orang tua  

Setiap orang berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, 

intelegensi, sikap dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan 
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mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan 

peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensifitas orang 

tua terhadap kebutuhan anak-anaknya. 

2) Keyakinan  

Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan 

akan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi 

tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya.  

2. Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua 

Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil 

menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan 

menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak bila mereka merasa 

pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua 

akan beralih ke teknik pola asuh yang lain:
14

  

a. Penyesuaian dengan cara disetujui kelompok  

Orang tua yang baru memiliki anak atau yang lebih muda dan 

kurang berpengalaman lebih dipengaruhi oleh apa yang dianggap 

anggota kelompok (bisa berupa keluarga besar, masyarakat) 

merupakan cara terbaik dalam mendidik anak.  

b. Usia orang tua  

Orang tua yang berusia muda cenderung lebih demokratis dan 

permissive bila dibandingkan dengan orang tua yang berusia tua.  
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c. Pendidikan orang tua  

Orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi, 

dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih menggunakan 

teknik pengasuhan authoritative dibandingkan dengan orang tua 

yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh 

anak.  

d. Jenis kelamin  

Ibu pada umumnya lebih mengerti anak dan mereka 

cenderung kurang otoriter bila dibandingkan dengan bapak.  

e. Status sosial ekonomi  

Orang tua dari kelas menengah dan rendah cenderung lebih 

keras, mamaksa dan kurang toleran dibandingkan dengan orang tua 

dari kelas atas.  

f. Konsep mengenai peran orang tua dewasa  

Orang tua yang mempertahankan konsep tradisional 

cenderung lebih otoriter dibanding orang tua yang menganut konsep 

modern.  

g. Jenis kelamin anak  

Orang tua umumnya lebih keras terhadap anak perempuan 

daripada anak laki-laki.  

h. Usia anak  

Usia anak dapat mempengaruhi tugas-tugas pengasuhan dan 

harapan orang tua.  



 

i. Temperamen  

Pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat 

mempengaruhi temperamen seorang anak. Anak yang menarik dan 

dapat beradaptasi akan berbeda pengasuhannya dibandingkan 

dengan anak yang cerewet dan kaku.  

j. Kemampuan anak  

Orang tua akan membedakan perlakuan yang akan diberikan 

untuk anak yang berbakat dengan anak yang memiliki masalah 

dalam perkembangannya.  

k. Situasi  

Anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan biasanya tidak 

diberi hukuman oleh orang tua. Tetapi sebaliknya, jika anak 

menentang dan berperilaku agresif kemungkinan orang tua akan 

mengasuh dengan pola outhoritatif.
15

 

3. Pengertian Musyrif 

Musyrif atau pendamping masuk tenaga pendidik, seperti halnya 

menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 tentang sistem 

Pendidikan nasional, bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 

dengan tingkat kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 
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Dapat disimpulkan bahwa musyrif adalah 

pendamping/pembimbing. Pendamping dalam ruang lingkup asrama 

atau atau pondok pesantren yang memiliki peran yang bertugas 

membimbing., mendampingi, mengontrol, dan mengawasi para santri. 

Musyrif dalam pelaksanaannya tugasnya, diberikan amanah dan 

ditunjuk langsung dari pimpinan/kiai pondok pesantren. Dalam 

pemerian amanah tersebut, pimpinan/kiai memberikan standar khusus 

dalam memilih seorang pendamping/musyrif  di antaranya 1) Senioritas 

dari para santri,  2)  Penguasaan  bidang  ilmu  tertentu  dan,  3)  

Mengedepankan keikhlasan dalam pengabdian.
16

 

Dalam  setiap  aktivitas  sehari-harinya,  antara  musyrif  santri 

memerlukan  suatu  hubungan  yang  baik,  Prof.  Dr  Syamsul  Nizar 

memberikan beberapa pendapat di antaranya, 1) Antara musyrif, dan 

santri memiliki hubungan akrab, di mana  musyrif  sangat 

memperhatikan segala aktivitas  santri,  2)  Musyrif  dituntut  untuk  

dapat  memberikan  contoh/teladan yang baik terhadap santri baik dari 

perilaku ibadah maupun budi pekerti, 3) Memiliki tingkat kolektivitas 

yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari  segi  ibadah  dan  pekerjaan  

lainnya,  4)  Memiliki  pola  disiplin  yang diterapkan. Hal ini dapat 

dilihat dari pola pembiasaan santri bangun tepat waktu,  shalat  
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berjamaah,  tadarus  bersama  dan  kegiatan  belajar,  5) Memiliki 

kesabaran dalam mengatasi segala kesulitan dan permasalahan santri.
17

 

4. Pengertian Disiplin 

Kata  disiplin  juga  berasal  dari  Bahasa  Latin  disclipina yang 

mengarah pada kegiatan belajar dan mengajar. Disebut pula dengan 

kata disciple  yang  berarti  mengikuti  kegiatan  belajar  dalam  

pengawasan pemimpin.
18

 Dalam  kamus  psikologi  disiplin  dalam  

Bahasa  Inggris discipline  berarti  mengontrol  hubungan,  dalam  

bentuk  otoritas  dan bawahan maupun hubungan setara antar-

individu.
19

 

Menurut  Conny  Semiawan  disiplin  merupakan  pengaruh  

yang dirancang  untuk  membantu  anak  agar  mampu  menghadapi  

situasi lingkungan,  yang  tumbuh  dari  setiap  individu  untuk  berbuat  

agar memperoleh sesuatu dengan aturan-aturan yang diperlukan.
20

 

a. Unsur-unsur disiplin 

Kedisiplinan dapat terbentuk sesuai dengan harapan apabila 

memiliki  unsur-unsurnya  pembangunnya.  Menurut  Santrock 

disiplin  memiliki  beberapa  unsur,  diantaranya,  Peraturan  sebagai 

pedoman perilaku, 2) Hukuman sebagai bentuk tindakan bagi yang 

melanggar  peraturan,  3)  Penghargaan  sebagai  imbalan  untuk 
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kelakuan  baik  yang  sesuai  dengan  harapan  dan,  4)  Konsistensi 

sebagai sarana motivasi dalam pembinaan disiplin.
21

 

Unsur  tersebut  di  atas,  sangatlah  memiliki  peran  penting 

dalam  pembinaan  dan  pendisiplinan  individu.  Apabila  salah  satu 

unsur tersebut tidak dilaksanakan dengan baik,  maka akan terjadi 

ketimpangan  antara  sikap  dan  perilaku  serta  semakin  jauh  dari 

harapan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

b. Fungsi Disiplin 

Disiplin memiliki beberapa fungsi dalam setiap prosesnya. 

Dengan  sikap  disiplin  dapat  memberikan  suatu  manfaat  bagi 

kehidupan  yang  dijalani  seseorang  dan  mendapatkan  kesuskesan 

karirnya,  beberapa  fungsi  disiplin  diantaranya:  

1) Menata kehidupan,  

2) Membangun  kepribadian  

3) Melatih  kepribadian dan 

4) Menciptakan lingkungan yang kondusif.  

Dalam  hal  penanaman  sikap  disiplin,  perlu  adanya 

pembinaan  sejak  dini  usia.  Tindakan  ini  penting  dilakukan  agar 

nantinya sikap disiplin tumbuh dalam hati setiap individu. 

c. Langkah-langkah/ Metode disipilin 
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Dalam  pelaksanan  pembentukan  sikap  disiplin,  tentunya  

ada  beberapa  bentuk-bentuk/  metode  disiplin  yang  di  upayakan 

oleh  seseroang,  adapun  diantaranya: 

1) Metode  pembiasaan 

Apabila  setiap  individu  melakukan  kebiasaan  dengan  

baik,  tertib dan disiplin, otomatis di dalam diri setiap individu 

akan tertanam sikap disiplin dan tertib dalam melakukan 

aktivitas sehari-harinya.  

2) Metode  teladan 

Sebagai  seorang  pendidik  sudah  sepatutnya 

memberikan tauladan yang baik terhadap murid-muridnya. 

Apabila diberikan tauladan yang baik, maka murid pun akan 

mengikutinya. Begitupun  sebaliknya,  apabila  pendidik  

memberikan  contoh  yang buruk, maka murid pun juga akan 

mengikuti apa yang dicontohkan pendidik  tersebut.  

3) Metode  penyadaran 

Sudah  menjadi  tugas seorang pendidik untuk 

memberikan penjelasan yang rasional atau dapat  diterima  

dengan  akal  oleh  murid.  Sehingga  dapat memunculkan  

kesadaran  tentang  menjalankan  perintah  maupun larangan  

yang  harus  ditinggalkan.   

4) Metode  pengawasan 



 

controlling/pengawasan  ini  dilakukan  guna  untuk  

memberikan antisipasi  atau  tindakan  preventif  bagi  murid  

agar  tidak  terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Semisal 

murid melanggar suatu aturan  yang  sudah  ditetapkan.  Untuk  

itu  sangatlah  perlu  metode controlling/pengawasan ini untuk 

membina kedisiplinan murid.
22

 

5. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melakukan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), negara dan tuhan maha esa.
23
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.
24

 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dalam penelitian ini Pola 

Asuh Musyrif Dalam Menumbuhkan Kedisiplinan dan Rasa Tanggung 

Jawab Mahasantri Di Mahad Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan fenomena tersebut 

secara intensif dan menganalisisnya. adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah musyrif Mahad Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari beberapa 

pengamatan serta, sebab penerapan penelitian lah yang menentukan 
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keseluruhan skenarionya.
25

 Untuk itu dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai kunci partisipan penuh sekaligus pengumpul data yang 

mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. Adapun instrumen 

yang lain hanya sebagai penunjang.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi ma‟had Al-Jamiah 

Ulil Abshar  IAIN Ponorogo. Peneliti memilih lokasi di sini karena peneliti 

menemukan keunikan yaitu pola asuh yang dilakukan oleh musyrif kepada 

mahasantri. 

 

D. Sumber Data 

1. Data primer 

Dalam penelitian ini sumber data primer yang dilakukan peneliti 

yaitu musyrif ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo. 

2. Data sekunder 

Yaitu data atau informan yang diperoleh dari buku-buku 

perpustakaan, tulisan-tulisan ilmiah, majalah dan hasil penelitian. 
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E. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

dalam ssebuah topik tertentu.
26

 Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu.
27

 Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan musyrif ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN 

Ponorogo. 

Dalam penelitian kualitatiF tidak menggunakan populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada pada 

situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan kepopulasi, 

tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang 

dipelajari. Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki memasuki situasi 

tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang 

dipandang tahu tentang situasi orang tertentu. Penetuan sumber data 

pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih 

denngan pertimbangan dan tujuan tertentu.
28

 Untuk melakukan 

wawancara ini peneliti sudah menentukan berapa banyak informan yang 

akan diteliti karena dalam peneliti ini mengguakan teknik purposive 
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sampling, yaitu teknik yang berdasarkan pada ciro-ciri atau sifat-sifat 

yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci 

untuk pengambilan sampel.
29

 

2. Teknik Observasi 

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu, 

fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi data itu 

dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang sangat 

canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maaupun yang sangat 

jauh dapat di observasi dengan jelas.
30

 

Oleh karena itu, penelitian ini dugunakan untuk mengetahui 

bagaimana Pola Asuh Musyrif dalam Menumbuhkan Kedisiplinan dan 

Rasa Tanggung Jawab Mahasantri di Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  

IAIN Ponorogo. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat 

data-data atau dokumen yang ada, termasuk sejarah hidup dapat pula 

dilengkapi dengan analis dokumen seperti otoboigrafi, memorial 

catatan harian, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
31

 

Dalam penelitian kualitatif ini, dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil 
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dari penelitian dari observasi, wawancara akan lebih dipercaya apabila 

didukung oleh foto-foto atau karya tulis. Dokumen ini digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data dengan jalan mendapatkan data 

dengan jalan yang menyelidiki dokumen-dokumen tidak yang 

digunakan sebagai bahan penelitian yang bersifat sejarah.
32

 

 

F. Tehnik Analisis Data 

1. Tehnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga 

dapat di temukan tema dan dirumuskan hasil penelitian yang 

disarankan oleh data.
33

 Nasution menyatakan bahwa analisis adalah 

pekerjaan yang sangat sulit, dan memerlukan kerja keras. Analisis 

memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. 

Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, 

sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan 

cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa 

diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. Analisis data dalam 

peneliti kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, 

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles 

dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
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secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampau tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh.
34

 

Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawacancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

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

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

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
35

 

Untuk menganalisis data yang telah terkumpulkan dalam 

penelitian ini, penulis akan menggunakan tehnik analisis data 

berdasarkan teori Miles dan Huberman yang mana menjelaskan secara 

mendalam cara data seharusnya dianalisis dalam penelitian kualitatif. 

Ada tiga tahap yang harus dilaukan terus sampai peneliti berakhir 

terkait antara analisis data dan pengumpulan data yang disajikan oleh 

Miles dan Huberman dalam diagram berikut.
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Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas dalam analisis data ada tiga, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Dalam sebuah penelitian kualitatif data-data yang 

diperoleh dilapangan sangat banyak, komleks dan rumit sehingga 

diperlukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan ada 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan-

kesimpulan 

penarikan/verifikasi 

Penyaji 

Data 



 

hal-hal yang penting, sehingga data yang direduksi memberikan 

gambaran yang jelas.
37

 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. 

Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, 

maka jumlah data anak semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. Mereduksi data pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan gambaran yang jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

pengumpulan dan selanjutnya, dan mencarinya ila diperlukan 

reduksi data yang dapat dibantu dengan peralatan elektronik 

seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu.  

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh 

tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif 

adalah temuan. Oleh karena itu, kalau eneliti dalam melakukan 

penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, 
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tidak kenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus 

dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.
38

  

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data, Kalau dalam penelitian kualitatif penyaji data 

ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehungga akan semakin mudah difahami.
39

  

c. Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap 

pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan dat, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Yang sesuai dengan sifat 

dan jenis serta tujuan penelitian. Dan menggunakan analisis dari 

penulis deskripsi catatan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan action dan 

refleksi. 
40

  

 

C.  Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatis dilakukan dengan perpanjang keikutsertaan, 

ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat. Dalam 

penelitian ini, uji kreadibilitas data atau lkepercayaan terhadap data hasil 

peneliti kualitatif dilakukan dengan:  

1. Perpanjang Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu 

sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjang 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

2. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangan relevan dengan persoalan atau isu-isu yang sedang dicari. 

3. Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
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atau sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan, 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

4. Pengecekan sejawat melalui diskusi teknik ini dilakukan peneliti 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui 

dari konsep validitas dan realibilitas. Derajat kepercayaan keabsahan 

data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang 

tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

 

D. Tahapan-Tahapan Penelitian 

1. Pada tahap pra lapangan, meliputi penyusunan rancangan peneliti, 

melalui lapangan dan pengurusan pengizinan. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yaitu memahami latar penelitian, menulis 

peristiwa yang akn diamati serta menganalisis data lapangan. 

3. Tahapan analisis data, yaitu penulis menyusun hasil pengamatan, 

wawancara, data tertulis untuk melakukan anlisis data dengan cara 

distributiv dan dipaparkan dalam bentuk narasi. 

Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Sejarah Berdirinya Ma‟had  al- Jami‟ah Ulil Absar IAIN Ponorogo 

Berdirinya Ma‟had  al- Jami‟ah  Ulil  Absar IAIN  Ponorogo  

tidak terlepas  dari Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAIN)  

Ponorogo.  Awal  mula IAIN Ponorogo merupakan Fakultas Syari‟ah 

Ponorogo IAIN Sunan Ampel, yang  pada  6  Rabi‟ul  Awal  1390  H  

bertepatan  dengan  12  Mei  1970 diserahterimakan  dari  Panitia  

Persiapan  kepada  Menteri  Agama  Republik Indonesia  yang  

sekaligus  dimulai  acara  resmi  penyelenggaraannya  dengan 

membuka  Program  Sarjana  Muda  (SARMUD).  Selanjutnya  

berdasarkan tuntutan perkembangan dan organisasi perguruan tinggi, 

maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 

tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang 

penyelenggaraannya secara resmi ditanda tangani  oleh  Menteri  

Agama  pada  tanggal  25  Shafar  1418  H  bertepatan dengan  30  Juni  

1997.  Sampai  sekarang  sudah  ada  tiga  Jurusan  dan menambahkan 

prodi di setiap Jurusan, untuk program S1 diantaranya: Jurusan 

Tarbiyyah  dengan  prodinya  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI),  

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

38 



 

Guru  Madrasah Ibtidaiyah  (PGMI),  Pendidikan  Guru  Raudhatul  

Athfal,  dan  Manajemen Pendidikan  Islam;   Jurusan  Syari‟ah  dan  

Ekonomi  Islam  dengan  prodinya Mu‟amalah,  Ahwal  as-

Syakhsiyah,  Ekonomi  Islam, dan  Perbankan  Syari‟ah dan Jurusan 

Ushuluddin dan Dakwah dengan prodinya Ilmu Al- Qur‟an dan Tafsir  

dan  Komunikasi  Penyiaran  Islam  (KPI).  Sedangkan  di  program  

S2 (pascasarjana)  terdapat  Magister  Ekonomi  Islam  dan  Magister  

Manajemen Pendidikan Islam. 

Selama  ±  15  tahun  IAIN  Ponorogo  berdiri,  maka  

keinginan  untuk lebih  mengembangkan  dan  meningkatkan  kualitas  

pendidikan  juga  semakin tinggi. Oleh karena itu, selain sudah ada 

dari peraturan Kementrian dan Dirjen perguruan  tinggi,  juga  dengan  

alasan  bahwa  IAIN  Ponorogo  sangat membutuhkan adanya Ma‟had 

sebagai wadah untuk meningkatkan pembinaan mahasiswa dan 

memberikan pembelajaran keagamaan yang lebih dalam, serta 

mengatasi problematika ataupun menetralisir bagi mereka yang masih 

kurang dalam  hal  keagamaan  karena  Ma‟had ini  dirancang  untuk  

memberikan pendidikan ilmu agama dan ilmu umum. 

Ma‟had  ini dibangun mulai tahun 2010 dan selesai pada 

tahun 2012 (Ma‟had  Timur)  /  2014  (Ma‟had  Barat).  Berkapasitas  

cukup  untuk  1.500 Mahasantri.  Diresmikan  pada  Senin  legi  30  

Rabi‟ul  Awwal  1434  H  /  11 Februari 2013 oleh Prof. Dr. Nursyam 



 

M.SI. Embrio dari Musrif dan Asatidz Ma‟had  adalah dari Asrama 

Bahasa Arab IAIN Ponorogo, yang dirintis mulai tahun 2007.  

Dan Ma‟had  mulai beroperasi aktif pada tahun ajaran 2014/2015 

sampai sekarang. 

2. Letak Geografis Ma‟had  al-Jami‟ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

Ma‟had  al-Jami‟ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo berada di 

tempat yang  

terpisah dari  kampus  utama  yang  berjarak  ±  400  meter  tepatnya  

yaitu di  Jl. Letjend  Soeprapto  Gang  3  Jeruksing  Siman  Ponorogo. 

Ma‟had  al-Jami‟ah Putra Ulil  Abshar  (sebelah  timur)  tidak  berada  

dalam  satu  lokasi  dengan Ma‟had  al-Jami‟ah Putri Ulil Abshar 

(sebelah barat). Terletak secara terpisah dengan  jarak  ±  100  meter.  

Namun, Ma‟had  al-Jami‟ah Putri Ulil  Abshar berada dalam satu 

lokasi dengan Gedung M yang digunakan sebagai gedung perkuliahan, 

dan GOR (Gedung Olah Raga) IAIN Ponorogo. Adapun batas-batas 

wilayah Ma‟had  al-Jami‟ah Ulil Abshar, yaitu:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ronowijayan 

b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mayak 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Patihan Kidul 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Patihan Kidul 

3. Visi, Misi, dan Tujuan  

a. Visi Ma‟had  



 

Mencetak  mahasiswa  muslim  yang  bertaqwa,cerdas  

dan  berakhlakul Karimah. 

b. Misi Ma‟had  

Ma‟had  al  Jami‟ah  Ulil  Abshar   IAIN  Ponorogo  

memiliki  misi  

sebagai berikut: 

1) Menjadikan  mahasiswa  memiliki  kemantapan  aqidah,  

kemuliaan  

akhlak, keluasan ilmu agama. 

2) Memberikan  keterampilan  dalam  membaca  al-Qur‟an  dan  

berbahasa  

arab secara benar dan fasih. 

c. Tujuan Ma‟had  

1) Pembinaan kompetensi baca Al-Qur‟an 

2) Pemantapan keimanan dan ketaqwaan, pembinaan kegiatan 

peribadatan  

dan pembiasaan akhlaq karimah. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Sktruktur Kepengurusan Ma‟had  Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

a. Pengelola Ma‟had  

Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

b. Pengurus Harian Ma‟had  

DIREKTUR 

Dr. H. Abdul Mun‟im, 

M.Ag 

PENGASUH PUTRA 

Udin Safala, M.Hi 

PENGASUH PUTRI 

Zeni Murtafiati Mizani, M. 

Pd.I 

SEKRETARIS 

Wildan Nafi‟i,          M. 

Pd.I. 

Koord. Kurikulum  

Muhammad Mukhlish 

Huda, M. Pd.I 

Wakil 

Zamzam Mushtofa,        

M. Pd.I 

 

Koord. Bimbingan & 

Pengawasan 

Kuswoyo, M. Pd.I 

 

Koord. 

Administrasi  Arif 

Shaifudin, M.Pd.I 

Wakil 

Samsul Romadlon, 

S.Pd 



 

Pengurus harian yaitu Pengajar Al Qur‟an yang dibantu 

oleh para muharrik/muharrikah.  Ini  digunakan  untuk  

mempermudah  dalam menjalankan  tugas  serta  mendampingi  

mahasantri  dalam  menjalankan program  harian  yang  telah  

ditentukan.  Struktur  Pengurus  Harian  sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

No. Nama Jabatan 

1 Andrian Pratama Ketua Umum 

2 Dhanang  Rohmad Wijaya Ketua Putra 

3 Tri Prasetya Wati Ketua Putri 

4 Juniar Sekretaris Umum 

5 Makmun Nurrohman Sekretaris Putra 

6 Alfu Nur Auliya Sekretaris Putri 

7 Ria Listiana Devi Bendahara Umum 

8 Mursid Sarqowi Bendahara Putra 

9 Mualifah Khoirunnisa Bendahara Putri 

10 Juni Asrofi Co Devisi Peribadatan 

Putra 

11 Julianto Anggota Devisi 

Peribadatan Putra 

12 Takrib Adnan Anggota Devisi 

Peribadatan Putra 

13 Yulianto Nurcahyono Anggota Devisi 

Peribadatan Putra 

14 Ima Matus Sholikah Co Devisi Peribadatan 

Putri 



 

15 Mahsunah Anggota Devisi 

Peribadatan Putri 

16 Siti Khofifatus Sholikah Anggota Devisi 

Peribadatan Putri 

17 Muadatul Adawiyah Anggota Devisi 

Peribadatan Putri 

18 Rohadatul Aisy Zahrotun 

Nirwana 

Anggota Devisi 

Peribadatan Putri 

19 Faza Sa'idul Muaf Co Devisi Keamanan 

Putra 

20 Budianto Anggota Devisi 

Keamanan Putra 

21 Moh. Karim Asnan Anggota Devisi 

Keamanan Putra 

22 Nur Alfiyah Mahmudah Nisfi 

Laili 

Co Devisi Keamanan 

Putri 

23 Supriyanti Anggota Devisi 

Keamanan Putri 

24 Amalia Fitriani Anggota Devisi 

Keamanan Putri 

25 Astin Nur Afiani Anggota Devisi 

Keamanan Putri 

26 Anggi Fitka Lusiana Anggota Devisi 

Keamanan Putri 

27 Muhammad Hisyam Ihsan Rais Co Devisi Pendidikan 

Putra 

28 Edi Gunawan Anggota Devisi 

Pendidikan Putra 

29 Angga Dwi Cahyono Anggota Devisi 

Pendidikan Putra 

30 Adib Rifa‟i Anggota Devisi 

Pendidikan Putra 

31 Binti Nur Salamah Co Devisi Pendidikan 



 

Putri 

32 Yuliani Anggota Devisi 

Pendidikan Putri 

33 Ayu 'Aisyah Anggota Devisi 

Pendidikan Putri 

34 Dewi Sifak Faujiyah Anggota Devisi 

Pendidikan Putri 

35 Shofa Mu‟izatul Hajri Anggota Devisi 

Pendidikan Putri 

36 Dedi Irawan Co Devisi Humas Putra 

37 Mada Aziz Safullah Anggota Devisi Humas 

Putra 

38 Handika Eko Wahyu Pradana Anggota Devisi Humas 

Putra 

39 Rafica Oktaviani Co Devisi Humas Putri 

40 Ulfiya' Illiyyin Nayyiroh Anggota Devisi Humas 

Putri 

41 Miranda Ilmia Rosa Anggota Devisi Humas 

Putri 

42 Fanisa Rifda Salimah Anggota Devisi Humas 

Putri 

43 Anisa Mu‟arifah Anggota Devisi Humas 

Putri 

44 Ahmad Hamim Co Devisi Kes-keb Putra 

45 Samsul Arifin Anggota Devisi Kes-keb 

Putra 

46 Rizkio Sholikin Anggota Devisi Kes-keb 

Putra 

47 Fauzi Hanifah Co Devisi Kes-keb Putri 

48 Siti Umi Rohmah Anggota Devisi Kes-keb 

Putri 

49 Putri Maghfi Anggota Devisi Kes-keb 



 

Putri 

50 Lutfi Indriwati Anggota Devisi Kes-keb 

Putri 

51 Sri Wahyuni Anggota Devisi Kes-keb 

Putri 

52 Predy Siswanto Co Devisi Sarana-

Prasarana Putra 

53 Rudy Setiawan Angg. Dev. Sarana-

Prasarana Putra 

54 Nika Ayu Fatimah Co Devisi Sarana-

Prasarana Putri 

55 Nevia Ulin Nuha Angg. Dev. Sarana-

Prasarana Putri 

56 Risma Ulinnuha Rohmah Angg. Dev. Sarana-

Prasarana Putri 

57 Puput Rahayuningsih Angg. Dev. Sarana-

Prasarana Putri 

 

5. Keadaan Tenaga Pendidik dan Mahasantri Ma‟had  Jami‟ah Ulil Absar 

IAIN Ponorogo 

a. Keadaan Tenaga Pendidik 

Tenaga  pendidik  yang  biasa  disebut  dengan  guru  

mempunyai peran yang sangat penting. Di Ma‟had  ini guru 

dipanggil dengan sebutan ustadz atau ustadzah, sedangkan untuk 

pengasuh Ma‟had  diberikan gelar Kyai. Tenaga pendidik di 

Ma‟had  al- Jami‟ah Ulil Absar IAIN Ponorogo sebanyak  44  yang  

tersebar  ke  dalam  setiap  bidang  yang  diampunya.  



 

Diantaranya yaitu 15 ustadz/ah mengajar Shobah al-

Lughah, 15 ustadz/ah  

mengajar Ta‟lim al-Qur‟an, 15 ustadz mengajar Ta‟lim al-Lughah, 

dan 9 ustadz mengajar Ta‟lim al-Kitab. Sebagian tenaga pendidik 

di Ma‟had  alJami‟ah  Ulil  Abshar  IAIN  Ponorogo  masih  duduk  

di  bangku  kuliah semester  6  dan  8,  lulusan  S1,  S2,  dan  S3  

yang  sekaligus  sebagai  DLB maupun Dosen tetap IAIN 

Ponorogo.  

b. Keadaan Mahasantri  

Secara  keseluruhan  jumlah  mahasantri Ma‟had  al- 

Jami‟ah  Ulil Absar IAIN  Ponorogo  mencapai  265  mahasantri  

putra-putri.  Ini  sangat jauh dari  target  bahwa  Ma‟had   mampu  

untuk  menampung  1500 Mahasantri , namun mempunyai problem 

seperti sudah bermukim di pondok pesantren,  terikat  dengan  

pekerjaan,  maupun  karena  problem  keluarga. Sehingga  hal  

tersebut  menjadi  sebuah  kendala  dalam  mengoptimalkan input 

Ma‟had. Dengan kendala semacam itu sebenarnya dari pihak Ketua 

IAIN  Ponorogo  menghendaki  untuk  tidak  usah  herregistrasi  

sekalian kampusnya,  namun  dari  pihak  pengelola Ma‟had   

memberikan  solusi untuk  menyertakan  surat  pernyataan  yang  

disertai  tandatangan  PK  3 selaku  bagian  kesiswaan  sebagai  

bukti  kebenarannya  dan pertanggungjawabannya.  



 

Namun  dikarenakan  adanya  kebijakan  bukan  semua  

mahasiswa diwajibkan  untuk  Ma‟had,  jadi  hanya  sepersepuluh  

dari  jumlah keseluruhan  yang  wajib  masuk Ma‟had .  Untuk  

input  dari  mahasantri tersebut  diambilkan  dari  hasil  tes  Al-

Qur‟an  yang  tidak  lulus  ketika Penerimaan  Mahasiswa  Baru  

dengan  criteria  wajib  mondok  dari  semua jurusan.  Sebagian  

dari  mahasantri  adalah  lulusan  dari  pendidikan  umum atau  

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

adalah wajib  mondok, pihak  pengelola Ma‟had  memberikan  

kelonggaran  bagi mereka  yang  tidak  wajib  mondok  dan  

berminat  dan  bagi  semester  3 (berkuota)  untuk  mencari  ilmu  

di Ma‟had,  sehingga  terjadilah  tambal sulam mahasantri. 

Tabel 1.2 

LORONG ABU BAKAR LANTAI 1 

No Nama 

1.  Catur Langgeng Pribadi 

2.  Wiku Aji Nugroho 

3.  Nanang Febri Setiadi 

4.  Alvin Eka Larenia 

5.  Irvan Yoga 

6.  Dian Riyanto 

7.  M. Burhan Hidayat 

8.  Agung Prasetyo 

9.  Wihanif 

10.  Anam Fatulloh 

11.  Alfatur Fatehah 

12.  M. Abdulloh 

13.  Achmad Coirun Naim 

14.  Masharya 



 

15.  Achmad Rizky 

16.  Abdul Halim 

17.  Amin Subakti 

18.  Mifthakul Arifin 

 

 

LORONG UMAR LANTAI 1 

No Nama 

1.  Ahmad Syaifullah 

2.  Apma Arief 

3.  Rupin 

4.  Reza Adhi 

5.  Hayyik Dwi 

6.  Fathur Rahman 

7.  Andriyanto Kevin 

8.  Muhammad Thoriq 

9.  Choirul Anam 

10.  Agus Adhi P. 

11.  Ahmad Fauzi 

12.  Arif Musthofa 

13.  Arel Buyung 

14.  Ahmad Saiful Rifa‟i 

15.  Syahri Sidik 

16.  Ahmad Priyanto 

17.  Yogi Aldias 

18.  Muhammad Fattah 

 

 

LORONG USTMAN BIN AFFAN LANTAI 2 

No Nama 

1.  Achamad Niam 

2.  Wahyu Ramadhan 

3.  Rendi Giantama 

4.  Vicky Achmad 

5.  Ikrar Ahsani 

6.  Rangga Ilham 



 

 

  

 

 

 

 

 

LORONG ALI BIN ABU THALIB LANTAI 2 

No Nama 

1.  Muhammad Jauharul 

2.  Nanda Afrizal 

3.  Naufaldi Nuranugrah 

4.  Slamet Afriadi 

5.  Pratama Nazila 

6.  Achmad Zarqoni 

7.  Nur Khilos Akbar 

8.  Safik Muizzudin 

9.  Hadil Matien 

10.  Muhammad Iqbal 

7.  Satria Dewantara 

8.  Nur Amin Nawawi 

9.  Ma‟sum Arbangi 

10.  Ahmad Maulana 

11.  Abdru Ro‟uf 

12.  Bahrul Aziz 

13.  Ilham Cahyanto 

14.  Dadang Aji 

15.  Wisnu Aji 

16.  Mochamad Afdul 

17.  Yanuar Fajar 

18.  Nurhidayat 

19.  Fauji Agusta 

20.  Asep Ramadan 

21.  Anam Susilo 

22.  Ahmad Khanzul Ulum 

23.  Thoha Lutfi 

24.  Rizaldi Ainur 

25.  Firly Abdul 



 

11.  Deden Hendra 

12.  Putranta Cahya 

13.  Reza Agung 

14.  Feri Irawan 

15.  Depri Fija 

16.  Trida Mukti 

17.  Ricky Budi 

18.  Rinaldi Eko 

19.  Dhamuri 

20.  M. Nasrul Musthofa 

21.  Dwiki Atha 

22.  Hendrig Ayodya 

23.  Helmi Aziz 

24.  Fajar Tri Kohar 

25.  Eko Prasetyo 

26.  Itsnan Mahfuddin 

27.  M. Fajar Eko 

28.  Zidna Ghufron 

29.  M. Bahruddin Yusuf 

30.  Musthofa Aji 

 

  

6. Sarana dan Prasarana Ma‟had  al-Jami‟ah Ulil AbsharIAIN Ponorogo 

Untuk  melaksanakan  program  di Ma‟had  al-Jami‟ah  Ulil  

Abshar IAIN  Ponorogo  telah  disediakan  gedung Ma‟had ,  gedung  

kelas  (lengkap dengan whiteboard,  kursi,  LCD),kantin,  dapur, aula  

yang  juga  di  fungsikan sebagai musholla, dan fasilitas lain yang turut 

menunjang program. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pola Asuh Musyrif Dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Dan 

Tanggungjawab Mahasantri Ma’had Ulil Absar IAIN Ponorogo. 



 

Dari hasil wawancara tentang pola asuh musyrif untuk 

menumpuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab mahasantri ma‟had 

Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. Sebagai berikut : 

Juni Asrofi : pola pengasuhan musyrif terhadap mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo menggunakan 

pola asuh demokratis yang mana mahasantri apabila melanggar 

peraturan atau tata tertib, lamgkah awal yang kita ambil adalah 

menasehati, teguran, dan jika masih melanggar maka diambil 

tidakan dengan cara memberi sanksi sesuai 

pelanggarannya.Untuk mengontrol serta mengarahkan para 

mahasantri pada hal-hal yang baik, sabar, kedisiplinan dang 

tanggung jawablah yang memberikan kontrol yang beralasan 

dan pemberian dukungan yang positif bagi kemandirian 

mahasantri.
42

 

 

Dari pernyataan Juni Asrofi di atas menggambarkan bahwa pola 

pengasuhan yang dilakukan dengan pendidikan tidak dengan 

kekerasan. Dibuktikan dengan adanya penasihatan terebih dahulu baru 

dilakukan pemberian sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. 

Hal ini tidak akan menjadikan anak trauma ataupun stres dengan 

nantinya sanksi yang diberikan. 

Andrian pratama : sebenarnya bermacam-macam ya mas, ada 

saatnya kita harus otoriter, ada saatnya kita harus permisif, ada 

saatnya kita demokratis. Karena dalam kita membimbing 

mahasantri kita kadang tegas dan kaku namun terkadang juga 

ada toleransi bagi mahasantri. Tapi secara umum dan 

kebanyakan yang diterapkan disini adalah demokratis mas. 

Karena kita juga menghargai kebebasan mereka sebagai 

mahasantri mas.
43
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Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa pola asuh yang 

digunakan sesuai dengan keadaan. Seperti yang dijelaskan di atas bisa 

menggunakan pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis. Tetapi 

berdasarkan pernyataan di atas pola asuh demokratis lah yang sering 

digunakan. 

Danang rohmad wijaya : di ma‟had ini kita sebenarnya 

menerapkan pola asuh demokratis. Namun dengan batasan-

batasan tertentu. Misalnya dalam peraturan-peraturan yang ada 

di sini. Mereka boleh menyampaikan pendapat mereka 

misalkan keberatan dengan suatu peraturan tertentu. Namun 

harus disampaikan dengan cara-cara yang baik.
44

 

  

Dari pernyataan di atas pola asuh yang digunakan yaitu 

demokratis. Mahasantri disini mempunyai wewenang untuk 

menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pendapat mereka. Namun 

seperti yang sudah disebutkan di atas harus disampaikan secara baik-

baik.  

Dedi irawan : cenderung ke demokratis mas. Karena dalam 

membimbing mereka saya menggunakan pendekatan sosialis. 

Saya lebih menganggap mereka sebagai adik-adik saya atau 

sebagai sahabat saya, karena kami para musrif dan mahasantri 

kan tidak terlampau jauh dalam perbedaan usia. Saya kira 

musrif dan mahasantri dapat sama-sama mengerti dalam hal 

ini.
45

 

 

Dari peryataan di atas bahwa pola asuh yang digunakan 

menggunakan pola asuh demokratis. Karena dalam ma‟had Al-Jamiah 
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Ulil Abshar tidak ada pembeda antara musyrif dan mahasantri, karena 

faktor umur yang tidak terlalu jauh berbeda. 

 

Makmun nurrohman : tentu saja disini menggunakan pola asuh 

demokratis. Sebab sebagai musrif yang sebelumnya juga 

pernah menjadi mahasantri saya paham pola asuh demokratis 

cocok bagi mereka. Karena jika kita otoriter bukannya mereka 

nurut tapi malah bisa melawan. Jika gunakan permisif 

ditakutkan mereka akan membangkang dan tidak menaati 

peraturan.
46

 

 

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa pola asuh yang 

digunakan pola asuh demokratis. Karena pola asuh demokratis dirasa 

cocok untuk diterapkan dalam ma‟had ulil absar IAIN Ponorogo. 

Karena jika kita otoriter bukannya mereka nurut tapi malah bisa 

melawan. Jika gunakan permisif ditakutkan mereka akan 

membangkang dan tidak menaati peraturan. 

Mursid sarqowi : saya sependapat dengan teman-teman musrif 

sebelumnya bahwa pola asuh disini adalah demokratis. Karena 

kami musrif dan mahasantri sama-sama sebagai mahasiswa 

IAIN Ponorogo. Jadi disini bagaimana kita sama-sama nyaman 

tinggal disini. Kami juga tidak ingin para mahasantri merasa 

tertekan dan tidak nyaman.
47

 

 

Menurut pernyataan di atas pola asuh yang digunakan demokratis. 

Karena disini pola asuh demokratis sangat baik digunakan biar semua 

perasa nyaman dalam hal apapum, dan santri tidak merasa tertekan 

dengan adanya berbagai sanksi yang diberikan. 
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Julyanto : di ma‟had ini kami menggunakan pola asuh 

demokratis dan kekeluargaan karena musrif di sini berperan 

sebagai kakak tingkat bagi mereka(mahasantri) apabila mereka 

salah ya kita tegur dengan cara yang baik. Apabila mereka 

tidak tau yang kita bimbing dengan baik tanpa paksaan.
48

 

  

Menurut pernyataan di atas pola asuh yang digunakan demokrasi 

dan kekeluargaan. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas musrif 

di sini berperan sebagai kakak tingkat bagi mereka(mahasantri), jadi 

jika ada kesalahan maka teguran yang pertama kali dilakukan. 

Ahmad Hamim : kalo pola asuh saya kurang mengerti ya mas 

masuk yang mana, yang penting antara musyrif dan mahasantri 

kita merasa sama-sama suka tinggal di sini. Mereka sudah mau 

tinggal di sini dan mengikuti kegiatan sehari-hari saja itu sudah 

baik. Meskipun begitu saya tetep mengawasi kegiatan mereka 

sehari-hari. Kadang-kadang juga saya tegur ketika mereka 

melakukan pelanggaran, misalnya ketika buang sampah 

sembarangan.
49

 

 

Menurut pernyataan di atas pola asuh yang digunakan hamin 

tidak sesuai dengan teori yang ada. Namun disini sifatnya 

kekeluargaan, dan saling menegur bila ada yang kurang pas.  

Mada aziz :  saya menjadi musyrif di sini sudah hampir dua 

tahun mas. Saya tidak pernah memaksa mahasantri saya agar 

harus seperti ini seperti itu. Meskipun begitu mereka juga 

harus taat kepada aturan kita bersama. Bahkan aturan yang 

berlaku di ma‟had bukan dari pihak musyrif yang membuat 

melainkan kesepakatan dari musyrif dan mahasantri kemudian 

di sahkan oleh pengasuh ma‟had.
50
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Menurut pernyataan di atas menyebutkan tidak ada pola asuh 

yang ditetapkan dalam Ma‟had Ulil Absar IAIN Ponorogo. Melainkan 

para mahasantri mengikuti apa yang sudah menjadi peraturan yang 

telah ada. Peraturannya pun kesepakatan dari para mahasantri dan 

musyrif dan dikesepakati oleh pengasuh ma‟had. 

Faza saidul M. : dalam hal pola asuh saya pribadi tidak terlalu 

mengikat mereka. Karena saya tau mereka tidak suka 

dikekang. Saya dulu juga mahasantri di sini jadi tau rasanya 

seperti apa. Yang penting mereka tidak kelewatan, kalo mereka 

menyimpang sekali atau dua kali mungkin masih wajar dan 

bisa kita toleransi. Tapi jika sudah berkali-kali kita juga bisa 

menindak tegas.
51

 

 

Menurut pernyataan di atas pola asuh yang digunakan tidak 

terlalu mengengkang mahasantri. Karena kebanyakan mahasantri 

tidak suka adanya kekangan, tetapi juga diberikan tindakan tegas bila 

melanggar peraturan yang tidak bisa diperingatkan lagi. 

Agar data yang diperoleh lebih akurat, peneliti selain melakukan 

wawancara juga terjun ke lapangan untuk observasi melihat kondisi 

yang sebenarnya dengan hasil seperti yang dipaparkan di bawah ini : 

Hubungan antara musyrif dan mahasantri terlihat harmonis, saling 

sapa bila bertemu atau berpapasan di lorong maupun di tangga. 

Peneliti juga menjumpai beberapa mahasantri yang duduk bersama 

musyrif di tempat solat ataupun di kantin, mereka terlihat ngobrol 

dengan santai dan sedikit bergurau. Tidak tampak ada rasa canggung 
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dari mahasantri atau musyrif. Mereka tampak akrab seperti kakak dan 

adik. Bahkan ketika malam hari setelah kegiatan mengaji beberapa 

mahasantri ada yang ke kamar musyrif untuk sekedar silaturahmi, 

bermain game bersama, atau meminta bantuan mengerjakan makalah. 

Tapi ketika hari sudah mulai malam mahasantri kembali ke kamar 

masing-masing. 

Ketika adzan asar berkumandang dan pujian dilantunkan oleh 

mahasantri, sudah terlihat para musyrif dan beberapa mahasantri 

bersiap-siap berwudhu dan duduk di tempat sholat untuk menunggu 

imam. Saat imam sekaligus pengasuh putra ma‟had ulil abshar IAIN 

Ponorogo yaitu bapak udin safala datang barulah mahasantri 

memenuhi tempat sholat. Sholat asar di ikuti oleh seluruh penghuni 

Ma‟had Ulil Abshar IAIN Ponorogo. Namun peneliti masih 

menemukan dua orang mahasantri yang terlambat satu rakaat dan satu 

orang mahasantri yang terlambat dua rakaat. Setelah sholat ashar 

selesai tidak ada hukuman atau sanksi bagi mereka yang terlambat 

sholat jamaah. Ketika kami tanyakan pada seorang musyirif yang 

bernama juni asrofi untuk hukuman bagi mahasantri yang sholat 

jamaah terlambat memang tidak ada, namun jika berulang kali seperti 

itu akan kami tegur dan kami ingatkan.  

Sore 23 mei peneliti mengamati kegiatan rutin ta‟limul quran di 

sebuah kelas yang diikuti 13 mahasantri dalam satu kelas.  



 

Para mahasantri sudah datang terlebih dahulu sebelum musyrif 

yang mengajar dan bertanggungjawab di kelas itu datang. Namun ada 

seorang yang datang terlambat sekitar 10 menit dengan alasan baru 

pulang dari kampus karena mengerjakan tugas. Musyirif hanya 

bertanya kenapa telat ? dan berpesan untuk jangan diulangi lagi di lain 

hari.  

Peneliti datang ke kantor Ma‟had Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

putra dan melihat absensi dari mahasantri pada kegiatan ta‟limul kitab. 

Dalam absensi tersebut terlihat beberapa nama mahasantri tidak 

mengikuti ta‟limul kitab beberapa kali. Kemudian peneliti 

menanyakan kepada musyrif yang saat itu berada di kantor tersebut. 

Musyrif itu mengatakan jika mahasantri tidak mengikuti kegiatan 

ta‟limul kitab dengan izin yang jelas maka tidak ada sanksi  bagi 

mereka. Jika mereka tidak mengikuti kegiatan tanpa izin maka akan 

diberi sanksi sesuai peraturan yang telah disepakati bersama. 

Musyirif juga mengadakan evaluasi setiap bulan, jika seorang 

mahasantri tidak mengikuti kegiatan tiga kali atau lebih maka akan 

diberi sanksi tambahan sesuai kesepakatan bersama.
52

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Asuh Musyrif Dalam 

Menumbuhkan Kedisiplinan dan Rasa Tanggung Jawab 

Mahasantri di Ma’had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo. 
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Dari hasil wawancara tentang faktor pendukung dan penghambat 

pola asuh musyrif untuk menumpuhkan kedisiplinan dan tanggung 

jawab mahasantri ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. 

Sebagai berikut : 

Juni asrofi : untuk faktor pendukung dan pengmbat saya rasa 

dari mahasantri itu sendiri mas. Karena ada mahasantri yang 

enak dibimbing, ada mahasantri yang agak kurang enak 

dibimbing. Tapi rata-rata para mahasantri enak dibimbing kok 

mas, kan mereka sudah dewasa. Hanya ada beberapa yang 

kadang protes tentang peraturan di sini.
53

 

 

Menurut pernyataan di atas faktor pendukung dan penghambat 

pola asuh masyrif yaitu berasal dari mahasantri itu sendiri, karena 

setiap mahasantri mempunyai kepribadian yang berbeda-beda antara 

satu mahasantri dan mahasantri lainnya. 

Andrian pratama : untuk faktor pendukungnya banyak mas, 

salah satunya yaitu kita tidak perlu menyuruh ini itu kepada 

mahasantri, kita tinggal memberi contoh yang baik kepada 

mereka jadi sebisa mungkin sebagai kakak tingkat yang lebih 

tua kita menjaga perilaku kita di depan mereka. Untuk faktor 

penghambatnya ada beberapa mahasantri yang kurang disiplin 

dan bertanggungjawab. Mereka biasanya kurang menghargai 

waktu, misalnya datang terlambat saat kegiatan belajar 

mengajar.
54

 

 

Menurut pernyataan di atas faktor pendukung pola asuh masyrif 

ada berasal dari musyrif itu sendiri, musrif dapat mencontohkan 

perilaku yang baik kepada mahasantri maka akan ditiru baik, tetapi 

sebaliknya jika musyrif memberikan contoh yang buruk maka akan 
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ditiri buruk. Dan faktor penghambatnya yaitu terdapat pada 

mahasantri yang kurang menghargai adanya waktu. 

Danang rohmad wijaya : faktor pendukungnya ada program 

kerja evaluasi mingguan per lorong kamar yang mencakup 

pendidikan, peribadatan, kebersihan dan lain-lain sehingga dari 

kami bisa mengontrol, meningkatkan dan yang penting adalah 

menjaga dan mempertahankan kedisiplinan dan tanggung 

jawab para mahasantri selama tinggal di ma‟had. Kalau faktor 

penghambatnya yaitu dari latar belakang mahasanti yang 

berbeda beda, ada yang dari sma, ma, smk, pondok sehingga 

kami para musyrif harus memilih cara yang tepat untuk 

menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab mereka.
55

 

 

Menurut pernyataan di atas faktor pendukung pola asuh masyrif 

ada program kerja evaluasi mingguan per lorong kamar yang 

mencakup pendidikan, peribadatan, kebersihan dan lain-lain. 

Sedangkan faktor penghambatnya terdapat pada latar belakang 

mahasantri itu sendri.  

Dedi irawan : mahasantri dan musrif selalu bersosialisasi dan 

berkomunikasi setiap hari, bahkan beberapa dekat secara 

emosional mas, itu sisi positif untuk kami membimbing dan 

mengarahkan mereka. Kami juga mengadakan kegiatan 

tambahan diluar kegiatan rutin dan program kerja misalnya 

buka bersama dan rekreasi kecil-kecilan seperti kemarin di 

telaga ngebel.
56

 

 

Menurut pernyataan di atas faktor pendukung pola asuh masyrif 

adalah komunikasi yang diadakan musyrif dan mahasantri itu sendiri. 

 

Makmun nurrohman : yang pertama faktor pendukungnya 

yaitu dalam keseharian antara musyrif dan mahasantri hidup 

berdampingan, setiap hari ketemu, tak jarang juga berkumpul 
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di kantin atau di aula jadi hubungan antar mahasantri dan 

musyrif sangat dekat sehingga kami mudah dalam melakukan 

pengawasan. Untuk faktor penghambatnya yaitu ketika 

mahasantri mengabaikian arahan kita karena sanksi di sini 

tergolong tidak terlalu berat seperti di pondok-pondok lain, 

jadi mahasantri masih ada yang melanggar. Namun sudah kita 

antisipasi dengan adanya evaluasi bulanan dan memberikan 

sanksi tambahan jika pelanggaran dilakukan berulang kali.
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Menurut pernyataan di atas faktor pendukung pola asuh masyrif 

adalah adanya kedekatan antara musyrif dan mahasantri, sedangkan 

faktor penghambatnya yaitu mahasantri masih sering melanggar 

peraturan yang ada, karena sanksi tidak tergolong berat. 

Mursid sarqowi : di ma‟had ada yang namanya muharik yaitu 

mahasantri yang kita beri tanggungjawab untuk membantu 

tugas para musyrif di divisi tertentu. Misalnya kita kurang 

dekat dengan mahasantri tertentu, maka kita bisa mendapatkan 

informasi yang bersangkutan dari muharik tersebut. Kalau 

kendalanya mungkin jika ada mahasantri yang sangat tertutup 

kepada mahasantri lain dan para musyrif sehingga kami kurang 

dekat secara personal.
58

 

 

Menurut pernyataan di atas faktor pendukung pola asuh masyrif 

adalah adanya muharik yang membantu musyrif, sedangkan 

penghambatnya yaitu adanya mahasantri yang tertutup. 

Julyanto : seperti yang saya bilang tadi mas, disini kan 

menggunakan pola asuh demokratis yang kekeluargaan jadi 

kedekatan saya dan para mahasantri menjadi faktor pendukung 

dalam hal ini tak jarang mereka juga cerita-cerita mengenai 

diri mereka pribadi. Dan saya juga sebagai yang lebih tua 

memberi solusi bagi mereka. Terkadang saya malah di curhati 

oleh mahasantri tentang suka duka hidup dan bermukim di 

ma‟had tercinta ini. Untuk faktor penghambatnya yaitu mereka 

jika terlalu dekat dan akrab mereka kurang sopan. Contohnya 
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ketika belum akrab mereka menggunakan bahasa kromo inggil 

namun ketika sudah akrab mereka malah memakai bahasa jawa 

ngoko seperti dengan temannya sendiri. Tapi bagi saya itu 

tidak masalah karena kita sama-sama mahasiswa.
59

 

 

Menurut pernyataan di atas faktor pendukung pola asuh masyrif 

adalah kedekatan musyrid dengan mahasantri itu sendiri, sedangkan 

faktor penghambatnya yaitu mereka jika terlalu dekat dan akrab 

mereka kurang sopan. 

Ahmad hamim : faktor pendukung dan penghambatnya 

adalah dari mahasantri, bila mahasantri mudah untuk 

dibimbing itu menjadi pendukung. Bila mahasantri susah untuk 

dibimbing, itu menjadikan penghambat bagi kami.
60

 

 

Menurut pernyataan di atas faktor pendukung dan 

penghambatnya adalah dari mahasantri, bila mahasantri mudah 

untuk dibimbing itu menjadi pendukung. Bila mahasantri susah 

untuk dibimbing, itu menjadikan penghambat bagi musyrif. 

Mada aziz : faktor pendukungnya yaitu dalam struktur musyrif 

ada divisi humas yang memiliki program kerja memantau dan 

mengontrol mahasantri secara intensif. Biasanya kami juga 

mengrahkan mahasantri bagi yang ingin berkonsultasi atau 

ingin menyampaikan aspirasinya bisa ke devisi humas. Namun 

jika mereka menyampaikannya ke musyrif di luar divisi 

tersebut juga kami terima. Faktor penghambatnya yaitu mereka 

kan di sini sebagian besar adalah program wajib mukim di 

ma‟had dari kampus selama satu tahun, karena bukan 

keinginan mereka sendiri untuk tinggal di sini mereka merasa 

kurang nyaman berada di sini sehingga beberapa dari mereka 

melanggar peraturan yang telah disepakati contohnya pulang 

tanpa izin.
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Menurut pernyataan di atas faktor pendukung pola asuh masyrif 

adalah struktur musyrif ada divisi humas yang memiliki program kerja 

memantau dan mengontrol mahasantri secara intensif. Sedangkan 

faktor penghambatnya yaitu bukan keingiman mereka untuk tinggal di 

ma‟had. 

Faza saidul M. : kalau masalah faktor pendukung dan faktor 

penghambat saya rasa dari indivu mahasantri itu sendiri. Ada 

mahasantrri yang mudah dibimbing ada yang sulit dibimbing. 

Ada yang disiplin ada juga yang kurang disiplin. Ada yang 

bertanggung jawab ada juga yang kurang. Mau dibimbing 

sebaik apapun kalo dari individunya tidak ada niatan untuk 

disiplin dan taat peraturan ya sama saja mas.
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Menurut pernyataan di atas faktor pendukung dan penghambat 

pola asuh mahasiswa ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

yaitu berasal dari mahasiswa itu sendri.  

 

3. Implikasi Pola Asuh Musyrif Dalam Menumbuhkan Kedisiplinan 

dan Rasa Tanggung Jawab Mahasantri di Ma’had Al-Jamiah Ulil 

Abshar  IAIN Ponorogo 

Implikasi pola asuh musyrif dalam menumbuhkan kedisiplinan 

dan rasa tanggung jawab mahasantri di ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  

IAIN Ponorogo menurut para musyrif yaitu sebagai berikut:  

Juni asrofi : pengaruh pola asuh terhadap kedisiplinan yaitu 

ketika mahasantri diasuh dan dibimbing secara benar dan tepat 

oleh musyrif maka mereka akan merasa nyaman dan tidak 
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merasa tertekan sehingga mereka bisa disiplin dan 

bertanggungjawab tanpa merasa terbebani.
63

 

 

Menurut pernyataan di atas implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada 

bimbingan yang diberikan pada para musyrif. 

Menurut juni asrofi apabila mahasantri diasuh dan dibimbing secara 

benar dan tepat para mahasantri tersebut akan merasa nyaman dan 

tidak tertekan sehingga para mahasantri tidak merasa terbebani. 

Andrian pratama : dengan pengasuhan dari musyrif kepada 

mahasantri yang cenderung demokratatis, mereka tidak akan 

merasa terkekang. Jika kami para musyrif menerapkan pola 

asuh otoriter bukannya menaati peraturan yang ada mereka 

malah bisa membangkang dan melawan.Menurut andrian 

pratama pengasuhan yang cenderrung demokratis para 

mahasantri tidak merasa terkekang.  Jika para musyrif terlalu 

otoriter para mahasantri akan melawan.
64

 

 

Menurut pernyataan di atas Implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada 

penerapan jenis-jenis pola asuh yang ada. 

Danang rohmat wijaya : pola asuh kami tentu sangat 

berpengaruh terhadap kedisiplinan dan tanggung jawab mereka 

di sini mas. Kami menerapkan pola asuh yang demokratis agar 

mereka disiplin dan bertanggungjawab dengan baik. Bila kita 

menerapkan pola asuh yang serba boleh mungkin para 

mahasantri akan mengabaikan peraturan yang telah kita 

sepakati bersama. Menurut danang rohmad wijaya pola asuh 

yang diterapkan berpengaruh pada kedisiplinan dan tanggung 
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jawab para mahasantri. Menurut danang bila musyrif 

menerapkan pola asuh yang serba boleh dikawatirkan para 

mahasantri akan mengabaikan peraturan yang disepakati.
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Menurut pernyataan di atas Implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada pada 

penerapan pola asuh yang diberikan. 

Dedi irawan : sebernarnya pola asuh ini lebih berkaitan dengan 

psikologi masing-masing individu mahasantri. Pola asuh 

demokrasi dapat menjaga psikologi mereka dengan baik. Bila 

psikologi mereka terjaga dengan baik maka mereka juga akan 

menjaga kedisiplinan dan tanggungjawab mereka selama 

tinggal di sini.
66

 

 

Menurut pernyataan di atas Implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada 

psikologi yang dimiliki masing-masing anak yang ada. 

Makmun nur rohman : pola asuh yang tidak terlalu keras 

namun juga tidak terlalu lunak dapat mengajarkan kepada 

mahasantri untuk bertanggung jawab dan menaati peraturan 

yang ada tanpa merasa terpaksa.
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Menurut pernyataan di atas Implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada taatnya 

anak dalam menaati peraturan yang ada. 
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Mursid sarqowi : pola asuh demokratis antara musyirif dan 

mahasantri berpengaruh terhadap karakter dari mahasantri itu 

sendiri. Karena mahasantri akan mencontoh dan meniru 

perilaku musyrif terutama perihal kedisiplinan dan 

tanggungjawab. Seperti seorang adik yang meniru kakaknya.
68

 

 

Menurut pernyataan di atas Implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada perilaku 

para musyrif kesehariannya. 

Julyanto : pengaruhnya adalah ketika kita mengasuh mereka 

dengan baik maka hubungan antara musyrif dan mahasantri 

akan harmonis sehingga mereka memiliki rasa disiplin dan 

tanggung jawab yang baik seperti para musyrif.
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Menurut pernyataan di atas Implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada 

hubungan yang ada antara para musyrif dan para mahasantri. 

Ahmad hamim : pengawasan mengenai kedisiplinan dan 

tanggungjawab mahasantri akan mudah kami laksanakan 

apabila hubungan para musyrif dan mahasantri terjalin dengan 

baik. Dan hubungan yang baik itu dapat kita dapatkan dari pola 

asuh yang kami terapkan.
70

 

 

Menurut pernyataan di atas Implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada 

hubungan antara para musyrif dan mahasantri. 
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Mada aziz : tata tertib, aturan-aturan, dan sanksi yang telah kita 

sepakati merupakan bagian dari pola asuh yang tentu saja tiga 

faktor di atas menentukan kedisiplinan dan tanggungjawab 

mereka.
71

 

 

Menurut pernyataan di atas Implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada tata 

tertib yang telah diterapkan. 

Faza saidul M. : menjadikan mereka tertib dan 

bertanggungjawab adalah tugas kami setidaknya melalui pola 

asuh yang moderat. Bila pola asuh terlalu mengekang 

mahasantri akan membangkang, bila pola asuh terlalu permisif 

mahasantri akan mengabaikan peraturan yang ada. 
72

 

 

Menurut pernyataan di atas Implikasi pola asuh musyrif dalam 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo terdapat pada pola 

asuh yang diberikan oleh para musyrif pada mahasantri. 
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BAB V 

ANALISIS 

 

A. Pola Asuh Musyrif Dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Dan 

Tanggungjawab Mahasantri Ma’had Ulil Absar IAIN Ponorogo. 

Dalam proses meningkatkan kedisiplinan dan tanggungjawab 

mahasantri ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar dapat dilakukan dengan 

banyak cara. Salah satunya dengan menerapkan pola asuh yang tepat 

dari musyrif kepada mahasantri. 

Menurut sebagian besar informan yaitu musyrif yang telah 

diwawancarai oleh peneliti pola asuh yang diterapkan di ma‟had Al-

Jamiah Ulil Abshar adalah pola asuh yang cenderung demokratis 

seperti yang diungkapkan oleh para musyrif bahwa ketika seorang 

mahasantri melanggar maka akan dinasihati, kemudian dengan 

teguran dan bila dilakukan berulang maka akan disanksi sesuai 

peraturan yang disepakat. Untuk mengarahkan mahasantri pada hal-

hal baik musyrif memberikan dukungan yang positif. 

Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil 

menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan 

menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak bila mereka 

merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka 

orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain. 



 

Pernyataan singgih gunarsa tentang faktor yang mempengaruhi 

pola asuh yaitu pola asuh yang diterima orang tua sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya di lapangan karena sebagian besar musyrif 

yang sekarang membimbing mahasantri dulunya adalah mahasantri 

juga dan merasakan pola asuh yang sama dari musyrif sebelumnya.
73

 

Pola pengasuhan musyrif kepada mahasantri juga 

memperhatikan hak-hak mereka sebagai mahasantri tersebut. 

Misalkan dalam pembuatan peraturan mereka diberi kesempatan 

untuk menentukan peraturan sebelum disepakati oleh pengasuh. 

Mahasantri juga diberi kesempatan untuk memberikkan gagasan 

kepada pengurus. 

Para musyrif ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar menerapkan pola 

asuh yang moderat. Tidak terlalu mengekang juga tidak terlalu bebas 

karena jika terlalu mengekang dikawatirkan para mahasantri akan 

membangkang dan jika terlalu bebas dikhawatirkan para mahasantri 

akan mengabaikan peraturan yang telah disepakati. 

Rifa hidayah dalam bukunya yang berjudul psikologi 

pengasuhan anak menyatakan bahwa Dengan memberikan pola asuh 

yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri 

yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat 

yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar 

                                                           
73

 Singgih Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Jakarta: Gunung 

Mulia, 2002), 109. 

52 



 

anak dapat bersikap obyektif, dan menghargai diri seniri, dengan 

mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak. 
74

 

Sesuai dengan temuan peneliti bahwa di ma‟had Al-Jamiah 

Ulil Abshar para musyirif memberikan pengasuhan dengan cara-cara 

yang positif untuk memberi dukungan dalam kesehariannya yang 

bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan rasa tangguung jawab 

dengan nyaman.  

Gunarsa (2000) mengemukakan bahwa dalam menanamkan 

disiplin kepada anak, orang tua yang menerapkan pola asuh 

demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak 

mutlak.
75

 

Pernyataan gunarsa tentang pola asuh demokratis di atas sesuai 

dengan temuan penelitian bahwa di ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo para musyrif menghargai kebebasan mahasantri dalam 

hal apapun namun tetap dengan batasan-batasan tertentu. 

Pola asuh permisif merupakan kebebasan yang diberikan 

penuh dan anak diijinkan untuk memberi keputusan untuk dirinya 

sendiri, tanpa pertimbangan orang tua dan berperilaku menurut apa 

yang diinginkannya tanpa ada kontrol dari orang tua.  
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Pernyataan mengenai pola asuh di atas tidak sesuai dengan 

temuan peneliti di lapangan karena di ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar 

musyrif tidak memberi kebebasan secara penuh kepda mahasantri 

tetapi memberi kebebasan dengan batas-batas tertentu. Pernyataan di 

atas juga tidak sesuai dengan temuan peneliti di lapangan karena 

musyirif tetap memberikan kontrol kepada mahasantri dalam segala 

hal termasuk kedisiplinan dan tanggung jawab mereka sebagai 

mahasantri.  

Gunarsa (2002) mengemukakan bahwa orang tua yang 

menerapkan pola asuh permissif memberikan kekuasaan penuh pada 

anak, tanpa dituntut kewajiban dan tanggungjawab, kurang kontrol 

terhadap perilaku anak dan hanya berperan sebagai pemberi fasilitas, 

serta kurang berkomunikasi dengan anak. Dalam pola asuh ini, 

perkembangan kepribadian anak menjadi tidak terarah, dan mudah 

mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-larangan yang 

ada di lingkungannya. 

Pernyataan gunarsa tentang pola asuh permisif di atas tidak 

sesuai dengan temuan peneliti di Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar. 

Karena di Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar para mahasantri tidak diberi 

kekuasaan penuh, tetap bertanggungjawab dan tetap dikontrol dan 

diawasi oleh para musyrif. 



 

Prasetya (Anisa, 2005) menjelaskan bahwa pola asuh permissif 

atau biasa disebut pola asuh penelantar yaitu di mana orang tua lebih 

memprioritaskan kepentingannya sendiri, perkembangan kepribadian 

anak terabaikan, dan orang tua tidak mengetahui apa dan bagaimana 

kegiatan anak sehari-harinya.
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Pernyataan mengenai pola asuh permisif di atas tidak sesuai 

dengan temuan peneliti di lapangan. Karena di Ma‟had Al-Jamiah Ulil 

Abshar para musyrif tidak melakukan penelantaran kepada 

mahasantri. Para musyrif juga tidak memprioritaskan kepentingannya 

sendiri karena mengasuh para mahasantri merupakan tanggungjawab 

mereka. Para musyrif bahkan selalu memperhatikan dan mengawasi 

seluruh kegiatan sehari-hari dari mahasantri. 

Sedangkan pola asuh otoriter Menurut Gunarsa (2002), pola 

asuh otoriter yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan 

dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan 

pada anak untuk berpendapat. 

Pernyataan gunarsa mengenai pola asuh otoriter di atas tidak 

sesuai dengan temuan peneliti di lapangan karena di Ma‟had Al-

Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo mahasantri diberikan kesempatan 

untuk mengemukakan pendapatnya contohnya adalah dalam 

pembuatan tata tertib dan sanksi pelanggaran melibatkan mahasantri. 
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Mahasantri juga diperbolehkan mengajukan gagasan sewaktu-waktu 

kepada musyrif untuk dipertimbangkan. 

Jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola 

asuh otoriter ini dapat menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada 

anak, inisiatif dan aktivitasnya menjadi kurang, sehingga anak 

menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya.  

Pernyatan lanjutan dari gunarsa di atas mengenai pola asuh 

otoriter di atas juga kurang  sesuai dengan keadaan di lapangan karena 

di ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo para musyrif 

memberikan sanksi sesuai peraturan yang telah dibuat dan disepakati 

oleh musyrif dan mahasantri yang disahkan oleh pengasuh. Musyrif 

juga memberikan dukungan dan bimbingan yang positif terhadap 

mahasantri dengan tujuan agar mereka percaya diri dan tidak merasa 

tertekan. 

Hurlock, Dariyo (Anisa, 2005), menyebutkan bahwa anak 

yang dididik dalam pola asuh otoriter, cenderung memiliki 

kedisiplinan dan kepatuhan yang semu. Pernyataan di atas mengenai 

anak yang dididik dalam pola asuh otoriter tidak sesuai dengan 

keadaan di lapangan karena musyrif di ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar 



 

IAIN Ponorogo berusaha menanamkan kedisiplinan dan kepatuhan 

yang bertujuan jangka panjang. Tidak bersifat praktis dan sementara.
77

  

 

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Asuh Musyrif 

Dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Dan Rasa Tanggung Jawab 

Mahasantri Di Ma’had Al-Jamiah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo 

Menurut Hurlock (1999) ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang 

berupa: Kepribadian orang tua , setiap orang berbeda dalam tingkat 

energi, kesabaran, intelegensi, sikap dan kematangannya. 

Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua 

untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan bagaimana 

tingkat sensifitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya.  

Sesuai dengan temuan peneliti di lapangan bahwa setiap 

musyrif memiliki kepribadian yang berbeda-beda namun sudah 

dianggap mumpuni untuk mengasuh dan membimbing mahasantri 

karena secara usia mereka lebih dewasa. Secara pengalaman para 

musyirif juga dianggap mampu karena sudah tinggal dan bermukim di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo lebih lama daripada 

mahasantri. Faktor ini mendukung pola asuh yang dilakukan musyrif 

kepada mahasantri.  

                                                           
77

 Ibid  



 

Selain faktor kepribadian orang tua, ada juga faktor lain yang 

berpengaruh yaitu keyakinan. Seperti yang diungkapkan hurlok : 

Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan akan 

mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah 

lakunya dalam mengasuh anak-anaknya. 

Sesuai dengan temuan peneliti bahwa para musyrif yakin 

apabila pengasuhan dilakukan secara tepat dan baik maka para 

mahasantri akan merasa nyaman dan tidak merasa terbebani dengan 

peraturan dan tata tertib di ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo. Para musyrif juga memiliki keyakinan bila interaksi para 

musyrif dan mahasantri berlangsung secara baik, para mahasantri 

dapan meniru perilaku yang dicontohkan oleh para musyrif. 

Menurut hurlock (1999) usia orang tua mempengaruhi 

berlangsungnya pola asuh. Orang tua yang berusia muda cenderung 

lebih demokratis dan permissive bila dibandingkan dengan orang tua 

yang berusia tua.  

Sesusai dengan keadaan yang ada di lapangan bahwa pola asuh 

para musyrif di ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

cenderung bersifat demokratis. Usia yang tidak terlampau jauh antara 

musyrif dan mahasantri mendukung berlangsungnya proses pola asuh 

karena secara kedewasaan merekan hanya sedikit berbeda. 



 

Faktor usia yang tidak terlampau jauh juga dapat menghambat 

prosese pola asuh karena para mahasantri jika terlalu dekat dan akrab 

akan berperilaku kurang sopan terhadap para musyrif. 

Menurut hurlock Orang tua yang telah mendapatkan 

pendidikan yang tinggi, dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak 

lebih menggunakan teknik pengasuhan authoritative dibandingkan 

dengan orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan 

dalam mengasuh anak. 

Faktor tersebut dapat menghambat proses pola asuh karena 

secara tingkat pendidikan, mahasanti dan musyrif ma‟had Al-Jamiah 

Ulil Abshar IAIN Ponorogo adalah sama-sama mahasaiswa IAIN 

Ponorogo. 

Menurut gunarsa sosial dan ekonomi juga mempengaruhi pola 

asuh. Sesuai kenyataan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. 

Bahwa latar belakang mahasantri yang berbeda-beda sebelum masuk 

ke ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo menjadi 

penghambat bagi musyrif untuk menentukan pola asuh yang tepat 

untuk diterapkan kepada mahasantri di ma‟had Al Jamiah Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo. 

Faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi pola asuh yang 

diterapkan oleh musyrif kepada mahasantri ma‟had Al-Jamiah Ulil 

Abshar IAIN Ponorogo. Para mahasantri yang bermukim di ma‟had 

Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo adalah mahasiswa semester 



 

awal yaitu satu sampai dua. Melihat hal tersebut para musyrif berfikir 

bahwa seorang mahasiswa telah memiliki kedewasaan yang cukup 

untuk menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggungjawab sebagai 

seorang mahasantri. Hal ini tentu saja mendukung jalannya proses 

pola asuh oleh para musyrif.  

 

C. Implikasi Pola Asuh Musyrif Dalam Menumbuhkan Kedisiplinan 

dan Rasa Tanggung Jawab Mahasantri di Ma’had Al-Jamiah Ulil 

Abshar  IAIN Ponorogo 

Implikasi merupakan suatu konsekuensi dari hasil penemuan 

suatu penelitian ilmiah. Seperti dengan halnya antara pola asuh 

musyrif dengan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab.  

Di dalam ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar pola asuh yang 

diberikan musyrif kepada mahasantri untuk menumbuhkan 

kedisiplinan dan rasa tanggungjawab mahasantri sangat lah berkaitan. 

Tanpa adanya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasantri pola 

asuh yang diberikan para musyrif belum dikatakan berhasil. Begitu 

pula sebaliknya, kedisiplinan dan rasa tanggungjawab sangat 

membutuhkan pola asuh dari musyrif, karena tanpa adanya pola asuh 

dari musyrif kedisiplinan dan rasa tanggungjawab tidaklah berhasil. 

Seperti dalam wawancara yang dilakukan peneliti, 

keberhasilan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab pada mahasantri 

diperoleh dengan adanya pola asuh yang diberikan para musyrif 



 

disetiap harinya. Para musyrif membimbing dengan penuh kesabaran 

dan ketekunan. Dan musyrif juga memberikan beberapa peringatan 

agar membuat mahasantri mengerti tentang kesalahan yang 

dilakukannya. 

Dari hal itulah nantinya akan terciptanya kedisiplinan dan rasa 

tanggungjawab pada diri mahasantri itu sendiri. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa pola asuh yang diberikan musyrif untuk 

menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab pada diri 

mahasantri dikatakan berhasil. Dan dapat dinyatakan bagwa para 

musyrif telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan 

akan terciptanya kepribadian dan akhlak yang baik didalam jiwa 

mahasantri yang ada di ma‟had Ulil Abshar IAIN Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pola Asuh Musyrif dalam 

Menumbuhkan Kedisiplinan dan Rasa Tanggung Jawab Mahasantri di 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo”. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pola asuh yang diterapkan oleh para musyrif kepada mahasantri 

ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo sudah dilaksanakan 

dengan baik menggunakan pola asuh yang cenderung ke 

demokrratis.  

2. Faktor pendukung pola asuh di ma‟had Al Jamiah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo yaitu secara usia sama-sama masih muda dan tidak 

terlampau jauh sehingga bisa saling memahami antara kedua belah 

pihak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sopan 

santun dan rasa hormat kepada para musyrif 

3. Implikasi pola asuh musyrif kepada mahasantri yaitu pola asuh asuh 

yang sesuai dan tepat akan memberikan rasa nyaman dan tidak 

merasa tertekan kepada mahasantri dalam meningkatkan 

kedisiplinan dan rasa tanggungjawab. 

B. Saran 



 

1. Bagi Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo  

Diharapkan agar selalu mengawasi dan memperhatikan pola asuh 

yang terapkan oleh musyrrif kepada mahasantri terutama yang 

berkaitan dengan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab.  

2. Bagi musyrif Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

Diharapkan bagi musyrif Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo untuk memaksimalkan perannya agar tugas dan fungsi dari 

musyrif tersebut dapat terlaksana dengan baik, serta untuk pendidikan 

kepada mahasantri Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

agar berkembangnya kedisiplinan dan rasa tanggungjawab mahasantri 

Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

3. Bagi mahasantri Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

Diharapkan mahasantri Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo selalu berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang ada di 

Ma‟had Al-Jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo dan mendukung 

musyrif untuk tetap menjalankan kegiatan yang telah ada. 
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