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ABSTRAK 

Rofiah, Malikatur, 2019. Peran pembimbing kamar dalam 

meningkatkan kedisiplinan dan kepribadian santri di 

pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. Skripsi, program Studi Pendidikan 

Agama Islam, fakultas Tarbiyah, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Kata kunci: peran pembimbing kamar, kedisiplinan, 

kepribadian, santri, Pondok Pesantren 

Pembimbing kamar merupakan suatu organisasi 

yang diadakan di pondok pesantren Darul Huda Mayak 

mereka dipilih bukan berdasarkan pemilihan tetapi mereka 

dipilih berdasarkan kewajiban bahwa santri yang telah 

menamatkan sekolah madrasah ataupun aliyah di pondok 

tersebut dan masih berada di pondok maka ia akan menjadi 

seorang pembimbing kamar. Tugas mereka adalah untuk 

mengatur anggota kamar atau yang biasa disebut dengan 

anak kamar dalam mengontrol, membimbing dan 

mengarahkan anggota kamar dalam melakukan kegiatan 

sehari-harinya dan juga mengingatkan ketika ada anggota 

kamar ada yang melakukan kesalahan. Kedisiplinan itu 

sendiri tidak akan terbentuk jika tidak ada bimbingan atau 

pengawasan dari pihak yang lebih atas, dan juga kepribadian 

santri itu sendiri tidak akan menjadi baik jika tidak ada 

pengarahan dan pembimbingan dari pihak yang bertanggung 

jawab. Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk (1) untuk 

mengetahui peran pembimbing kamar dalam menanamkann 

kedisiplinan santri di pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo (2) untuk mengetahui peran pembimbing kamar 

dalam menanamkan kepribadian santri di pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo (3) untuk mengetahui 
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dampak peran pembimbing kamar terhadap kedisiplinan dan 

kepribadian santri di pondok pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan 

pendekatan study kasus dengan menggunakan metode 

analisis yang dilakukan peneliti. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, 

dokumen sebagai instrumen kunci, sedangkan informanya 

adalah ketua pondok dan pembimbing kamar. Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan 

kedisiplinan terhadap santri dilakukan dengan berbagai cara 

diantaranya dengan pengarahan terhadap santri dan 

pembimbingan dalam setiap kegiatan sehari-harinya. mereka 

juga diberikan berbagai macam tata tertib kamar dan 

peraturan-peraturan kamar yang harus mereka patuhi, selain 

itu  Mereka juga akan selalu diingatkan oleh pembimbing 

kamarnya ketika akan melakukan kegiatan yang mereka 

tidak tahu. Pembimbing kamar memulai pembimbingan dan 

pengawasan mulai dari bangun sampai tidur kembali untuk 

membina kedisplinan santri di kamar. (2) Proses 

pelaksanaan pembentukan kepribadian santri yang baik yang 

dilakukan oleh pembimbing kamar diantaranya adalah 

dengan cara suri tauladan yaitu pembimbing kamar 

mengajarkan atau mencontohkan perilaku yang baik 

terhadap santri dengan begitu seorang santri lama-kelamaan 

akan meniru atau mencontoh perrilaku dari seorang 

pembimbing kamarnya. (3) Dampak dari peran seorang 

pembimbing kamar dalam hal ini sudah berjalan dengan 

baik dan mendapatkan hasil yang positif, terbukti dari 

kebijakan pembimbing kamar saat memberikan berbagai 

peraturan yang harus di taati oleh anggota kamar, mereka 

yang awalnya masih semaunya sendiri menjadi lebih 

disiplin dalam melakukan aktivitas. dan dalam kepribadian 
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santri yang awalnya mereka berperilaku kurang baik saat 

mendapat bimbingan dengan suri tauladan dan nasehat dari 

pembimbing kamar mereka lama-kelamaan bisa merubah 

sifat mereka dari yang awalnya belum baik menjadi lebih 

baik. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren sebagai lembaga yang mengajarkan 

meninggikan pendidikan moral melatih meninggikan 

semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan 

kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang 

jujur dan bermoral dan menyiapkan para murid untuk 

hidup sederhana dan bersih hati dapat berdiri sendiri dan 

membina diri agar tidak tergantung pada orang lain 

kecuali kepada tuhan.
1
 namun seiring dengan 

berkembangnya pesantren masih juga banyak santri-

santri yang kurang disiplin dalam mematuhi peraturan 

pondok dan juga masih banyak santri yang 

                                                           
 

1
Zamarkasyari Dhofier,  Tradisi pesantren studi tentang 

pandangan hidup kyai, (Jakarta: Ikapi, 1994),21. 
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berkepribadian kurang baik yang  selayaknya tingkah 

laku santri. 

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan 

tentu saja tidak luput dalam hal mendidik karakter 

disiplin dan membentuk kepribadian peserta didiknya. 

Bahkan pesantren merupakan lembaga pendidikan yang 

lebih dikenal sangat tinggi tingkat kedisplinanya dan 

juga bagus kepribadianya jika dibandingkan dengan 

lembaga-lembaga pendidikan lain. Kedisiplinan dan 

kepribadian yang baik merupakan hal utama dalam 

berbagai aktivitas. Mulai dari bangun tidur sampai tidur 

kembali, aktivitas santri sudah ditentukan dan 

dijadwalkan dalam agenda harian. Ditemui disini masih 

banyak santri yang kurang melakukan kedisiplinan 

dimulai dari bangun tidur mereka masih banyak yang 

telat-telat dan dalam pembelajaran pun mereka masih 

banyak yang ngantuk dikarenakan tidur mereka yang 
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terlalu larut malam dan dalam kepribadian misalnya 

masih banyak ditemui santri-santri yang berperilaku 

kurang baik dikarenakan mereka dari daerah masing-

masing dan mereka pun mempunyai keseharian yang 

berbeda-beda, banyak dari sifat anak-anak santri disini 

yang masih keras dan berani menjawab jika diperintah 

oleh para pengurus. Juga dalam penggunaan bahasanya 

masih di temui para santri menggunakan bahasa yang 

kasar, padahal pesantren adalah sebuah lembaga dengan 

ciri  khas para santri yang anggun dan sopan. juga 

mempunyai tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi.
2
 

Agar tercipta lingkungan yang tertib, maka diperlukan 

manajemen dari suatu lembaga yang bisa disebut dengan 

pemimpin, pendidik, dan pembimbing. Pemimpin 

merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi 

bawahanya. Suatu umat tidak mungkin memiliki suatu 

                                                           
2
Berdasarkan Survey Lapangan atau Hasil Observasi Di Pon. Pes 

Darul Huda Hari jum’at  Tanggal 29 Maret 2019. 
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Negara yang kokoh, tentram, dan sejahtera, kecuali 

kalau dikalangan mereka ada pemimpin yang 

menggerakkan mereka ketika mereka dalam  keadaan 

lemah, meluruskan mereka ketika menyimpang dan 

menunjukkan mereka jalan yang benar dan lurus. Oleh 

karena itu apabila pemimpinya rusak maka bangsa 

itupun akan rusak. 

Di pondok pesantren Darul Huda terdapat sebuah 

keorganisasian yang bertugas mengurusi segala 

kepentingan yang ada pada lembaga tersebut, mulai dari 

yang tertinggi sampai yang terendah. Jabatan yang 

tertinggi adalah pengasuh pondok kemudian disusul oleh 

pemimpin pesantren (lurah) dan disusul oleh 

bawahanya. Selain pengurus terdapat juga 

kepemimpinan yang terdiri dari orang tua anak yang 

diistilahkan dengan pembimbing kamar dan anggota 

kamar, sistem kepemimpinan pembimbing kamar tidak 
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sama halnya dengan kepemimpinan yang ada di lembaga 

pesantren pada umumnya, mereka dipilih bukan atas 

dasar pilihan suara terbanyak ataupun di tunjuk langsung 

oleh pemimpin pesantren melainkan suatu kewajiban  

ketika sudah selesai menamatkan pendidikan menengah 

atas atau seusia mahasiswa.
3
 

Tujuan diadakan pembimbing kamar adalah 1) 

tidak semua santri terpilih menjadi pengurus, sehingga 

santri yang tidak menjadi pengurus tidak mendapat 

kesempatan untuk pengalaman dalam memimpin dan 

mengemban tanggung jawab. 2) santri di Darul Huda 

terhitung banyak yang memiliki karakter dan tabiat yang 

berbeda-beda dan terkadang belum sesuai dengan aturan 

yang ada. Untuk itu perlu adanya bimbingan dari semua 

pihak mulai dari guru, pengurus pesantren dan 

pembimbing kamar. Meskipun cakupannya sebatas 

                                                           
3
 Berdasarkan Survey Lapangan Dan Hasil Observasi Di Pon. Pes 

Darul Huda Hari Rabu  Tanggal 17 April 2019 
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kegiatan kamar, tetapi pembimbing kamar memiliki 

peran yang besar mereka berperan seperti seorang ibu di 

rumah, dan seperti pendidik kepada peserta didiknya. 

Dalam mendidik tentunya harus mengetahui kepribadian 

peserta didik agar mengetahui seseorang dapat 

mengarahkan atau memberikan bimbingan yang baik 

dan tepat.
4
 

Hal ini akan menjadikan tantangan bagi para 

pembimbing kamar untuk bisa menjadikan anak 

didikanya yaitu para santri yang berperilaku sopan 

santun baik kepada pengurus maupun orang lain terlebih 

lagi kepada kedua orang tua. 

Peneliti memilih penelitian di Pesantren Mayak 

dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

para pembimbing dalam membimbing anak-anak didik 

                                                           
4
Rahmawati Henik, “peran kepemimpinn pembimbing kamar 

dalam membina akhlak santri pondok pesantren Darul Huda putri 

mayak tonatan ponorogo” Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN 

Ponorogo, Skripsi Tahun 2018. 
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khususnya dalam melatih kedisiplinan sejak dini dan 

juga melatih kepribadian santri yang bagus dan 

berakhlak baik. jika anak-anak tersebut sudah keluar dari 

pesantren mereka diharapkan  bisa membanggakan 

kedua orang tua mereka karena mempunyai kedisiplinan 

dan kepribadian yang sangat bagus dan juga dapat 

mengharumkan nama pesantren darul huda tersebut. 

Kedisiplinan itu sendiri merupakan cerminan 

kehidupan suatu masyarakat atau bangsa. Maksudnya 

bahwa dari gambaran tingkat kedisiplinan suatu bangsa 

akan dapat dibayangkan seberapa tinggi rendahnya 

budaya yang dimiliki oleh bangsa itu. Cerminan dari 

tingkat kedisiplinan ini sendiri dapat dilihat dari tempat-

tempat umum, khususnya di sekolah - sekolah, di mana 

terdapat banyak pelanggaran tata tertib sekolah yang 
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dilakukan oleh peserta didik di sana.
5
  Dengan adanya 

pembentukan kedisiplinan dan kepribadian santri yang 

bagus haruslah disertai juga dengan usaha-usaha 

pengarahan yang utamanya dilakukan oleh pembimbing 

karena peran pembimbing kamar disini sangatlah utama 

karena pembimbing merupakan orang tua kedua anak-

anak setelah berada di pesantren. Untuk membentuk 

kedisiplinan dan kepribadian santri perlu adanya contoh 

dari pembimbing dalam melakukan perintahnya. 

Sehingga dalam kehidupan anak akan ada pembiasaan-

pembiasaan yang dilakukan oleh pembimbing agar anak 

mau melakukan perintahnya. 

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik 

meneliti tentang “PERAN PEMBIMBING KAMAR 

DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN DAN 

                                                           
 

5
Syamsul kurniawan, Pendidikan Karakter : konsepsi dan 

implementasinya secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, 

perguruan tinggi, dan masyarakat (Jogjakarta: ar-ruzz media, 2013), 

136. 



9 
 

 

KEPRIBADIAN SANTRI DI PONDOK 

PESANTREN  DARUL HUDA MAYAK TONATAN 

PONOROGO”. 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan 

diteliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

masalah peranan pembimbing kamar dalam 

menanamkan kedisiplinan dan kepribadian santri di 

pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kedisiplinan terhadap santri 

yang dilakukan oleh pembimbing kamar  di pesantren 

Harul Huda Mayak Tonatan Ponorogo? 
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2. Bagaimana proses pembimbing kamar dalam 

pembentukan kepribadian santri di pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo? 

3. Bagaimana dampak peran pembimbing kamar 

terhadap kedisiplinan dan kepribadian santri di 

pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan 

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui peran pembimbing kamar dalam 

menanamkan kedisiplinan santri di  Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peran pembimbing kamar dalam 

menanamkan kepribadian santri di Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo? 
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3. Untuk mengetahui dampak peran pembimbing kamar 

terhadap kedisiplinan dan kepribadian santri di 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi bagi peneliti dalam bidang pembinaan 

karakter. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagian 

bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain yang 

hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara praktis 

a. Bagi pembimbing kamar 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan bahan masukan, refrensi, dan 

sumbangan pemikiran bagi pembimbing- 

pembimbing kamar yang berada di pondok 
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pesantren Darul Huda Mayak dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi dan juga digunakan 

sebagai dasar dalam upaya meningkatkan 

pembinaan karakter dalam pembinaan  karakter 

santri. 

b. Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

yang lebih matang dalam bidang pembinaan 

karakter atau sikap dan  juga sebagai sumbangan 

untuk memperkaya keilmuan. 

c. Bagi pembaca 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

pembaca dapat mengambil hikmah atau pelajaran 

yang dapat diambil dari penelitian ini untuk di 

terapkan baik bagi diri sendiri maupun 

lingkungan sekitar 
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d. Bagi pengasuh 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

pengasuh pondok akan lebih memperdulikan anak 

asuhnya sehingga misi dan visi pondok pesantren 

untuk menciptakan santri yang disiplin dan 

berkepribadian baik dapat terwujudkan dengan 

baik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan terarah, maka peneliti mengemukakan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

   Berisi tentang latar belakang 

penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penenlitian.  
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 BAB II  TELAAH PUSTAKA 

TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

   Dalam bab ini berisi tentang telaah 

pustaka tardahulu dan kajian tentang teori yang 

dapat digunakan atau relevan sebagai landasan 

atas kerangka berfikir untuk menyelesaikan 

masalah pembimbingan seorang pembimbing 

kamar  untuk menjadikan santri berdisiplin dan 

berkepribadian baik. Sehingga pembahasan 

pada bab ini adalah penejelasan tentang 

pembinaan kedisiplinan dan kepribadian santri 

dengan segala sisi yang melingkupinya, 

karakter santri dan pondok pesantren dengan 

karakteristiknya, juga pembahasan unsur-unsur 

pondok pesantren sebagai alat mewujudkan 

efektifitas pembinaan kedisiplinan dan 

kepribadian tersbut. 
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 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

   Berisi pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran penenliti, lokasi 

penenliti, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan penelitian. 

 BAB IV DESKRIPSI DATA 

   Deskripsi data umum Letak geografis 

pondok pesantren mayak, Sejarah berdirinya 

pondok pesantren mayak, Visi dan Misi 

pondok pesantren mayak, Sarana dan 

Prasarana di Pondok pesantren mayak,  

selanjutnya data khusus: pengertian 

pembentukan pembimbing kamar, hal yang 

melatar belakangi pembentukan pembimbing 

kamar, tujuan pembimbing kamar dalam 

pondok pesantren mayak, pembinaan 
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kedisiplinan dan kepribadian yang dilakukan 

oleh pembimbing kamar pada santri pondok 

mayak. 

  BAB V  ANALISIS DATA 

   Pada bab ini membahas tentang 

analisa data terkait sejarah berdirinya pondok 

pesantren Mayak, Visi dan Misi pondok 

pesantren Mayak serta tujuan pembentukan 

pembimbing kamar dan pelaksanaan kegiatan 

pembinaan pembimbing kamar untuk 

menciptakan santri yang berdisiplin dan 

berkepribadian baik. 

  BAB VI  PENUTUP KESIMPULAN DAN 

SARAN 

   Merupakan bagian akhir dari 

penulisan skripsi yang membahas tentang 

kesimpulan dari penelitian tentang upaya 
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pembinaan santri yang berdisiplin dan 

berkepribadian baik yang dilakukan oleh 

pembimbing kamar 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah 

pustaka dari kajian penelitian terdahulu. Adapun.  

penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu: 

1. Pertama, skripsi karya Megawati Pangaribuan dari 

STAIN ponorogo tahun 2016 yang brjudul 

“implementasi manajemen kesiswaan dalam 

meningkatkan disiplin siswa di SMK PGRI 2 

ponorogo. Dengan kesimpulan: bahwa untuk 

meningkatkan kedisiplinn siswanya di sekolah 

menggunakan manajemen yang berupa mengatur 

18 
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dan menata semua kegiatan yang berkaitan dengan 

siswa, termasuk mengelola tata tertib siswa.
6
 

2. Kedua, skripsi karya Mahmudi dari STAIN 

ponorogo tahun 2011 yang berjudul “Upaya Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Meningktakan 

Kedisiplinan Siswa Dalam Beribadah di SMK 

PGRI 2 ponorogo. Dengan kesimpulan: bahwa 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswanya di 

sekolah ini mengadakan kegiatan ibadah yang 

berupa pelaksanaan kegiatan shalat jamaah dzuhur 

dan ashar, shalat jumat, istighazah, dan peringatan 

hari besar islam.
7
 

3. Ketiga, skripsi karya Afrianti Nurrohmah dari 

STAIN ponorogo tahun 2013 yang berjudul 

                                                           
6
 Megawati pangaribuan, “Implementasi Manajemen Kesiswaan 

Dalam Meningkatkan Disiplin Siswa Di SMK PGRI 2 Ponorogo, 

“(Tesis, STAIN, Ponorogo, 2017). 
7
 Mahmudi, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Dalam Beribadah Di SMK PGRI 2 

Ponorogo, “(Tesis, STAIN, Ponorogo, 2011). 
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“Pembentukan Kepribadian Anak Melalui 

Pembentukan Keteladanan”. Dengan kesimpulan: 

bahwa dalam menumbuhkan pribadi seorang anak 

dari kecil adalah dengan melakukan pembiasaan 

yang baik- baik yang dapat dicontohkan kepada 

anak terutama orang tua yang sangat berperan 

langsung misalnya dengan menyediakan waktu 

untuk anak, menemani anak dalam suka maupun 

duka
8
 

4. Keempat Jurnal Pendidikan dan Manajemen islam  

volume 6 nomor 2 bulan desember tahun 2017, 

yang ditulisoleh Radinal Mukhtar Harahap fakultas 

Tarbiyah dengan judul  “Manajemen Pembentukan 

Kepribadian Muslim Dalam Perspektif  Filsafat 

Pendidikan Islam” hasil penelitian tersebut adalah 

bahwa dalam membentuk kepribadian yang baik 

                                                           
8
 Afrianti Nurrohmah, “Pembentukan Kepribadian  Anak  

Melalui Pembentukan Keteladanan, “(Tesis, STAIN Ponorogo 2013). 
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adalah dengan pendekatan secara islami yaitu ada 

empat, yang pertama pendidikan harus 

memperhatikan dwi hakikat manusia, fisik, jasad, 

ruh, nafs kedua, pendidikan mesti dilakukan 

dengan peran masyarakat serta lingkungan. Ketiga, 

menyelenggarakan pendidikan keimanan, ilmiah 

dan amaliyah. Keempat, harus menjadi sosok yang 

mampu untuk mengingatkan dan meneguhkan 

kembali perjanjian suci (syahadah) yang pernah 

diikrarkan manusia kepada tuhanya yaitu lewat 

ilmu dan adab. 

Penelitian yang ditulis oleh Radinal 

Mukhtar Harahap memiliki persamaan dengan 

 penelitian ini, yaitu sama- sama membahas 

kepribadian sedangkan perbedaanya terletak pada 

lokasi penelitian. Penelitian yang  dilakukan 

radinal mukhtar harahap dilakukan di Ar- Raudlatul 
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Hasanah, Medan dan penelitian ini dilakukan di 

Darul Huda Mayak
9
 

5. Kelima Jurnal Al-Shifa volume 2 No 2 Juli-

Desember tahun 2011, yang ditulis oleh Darmaji 

guru BK SMAN 1 pandegelang dengan judul 

“Bimbingan Bagi Pengembangan Disiplin Siswa” 

hasil penelitian tersebut adalah peran seorang guru 

atau pembimbing sangat menentukan kedisiplinan 

siswa karena disamping sebagai pembimbing juga 

merupakan pendidik. Karena kedisiplinan 

seseorang mempengaurhi tingkah laku seseorang 

dalam pendidikan maupun lingkunganya maka dari 

itu pembimbing atau guru BK harus benar- benar 

memperhatikan kedisiplinan para muridnya. 

                                                           
9
 Radinal Mukhtar Harahap, “Manajemen Pembentukan 

Kepribadian Muslim Dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam, 

“Edukasi, 6 (Desember, 2017), 2. 
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Penelitian yang ditulis oleh Darmaji  

memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini.  Persamaanya adalah sama-

sama meneliti tentang kedisiplinan dan 

perbedaanya adalah bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh darmaji dilakukan di SMAN 

pandegelang dan penelitian ini dilakukan di Darul 

Huda Mayak
10

 

6. Keenam Jurnal Administrasi Pendidikan volume 2 

no 1 bulan Juni tahun 2014, yang ditulis oleh 

Wessy Rosesti Mahasiswa UNP dengan judul 

“Pembinaan Disiplin Siswa Sekolah Menegah Atas 

Negeri Kecamatan Kota Baru Kabupaten 

Dharmasraya” hasil penelitian tersebut adalah 

bahwa setiap sekolah perlu melakukan pembinaan 

disiplin siswa. Dengan adanya pembinaan disiplin, 

                                                           
10

 Al-Shifa, “Bimbingan Bagi Pengembangan Disiplin Siswa, 

“Edukasi, 2 (Juli-Desember, 2011),2. 
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siswa akan bertanggung jawab terhadap semua 

kesepakatan yang dibuat bersama. 

Penelitian yang ditulis oleh Wessy Rosesti 

memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu 

sama- sama membahas tentang kedisiplinan dan 

perbedaanya adalah bahwa penelitian  yang 

 ditulis oleh Wessy Rosesti ini dilakukan di 

kota baru kabupaten Dharmasraya dan 

 penelitian ini  dilakukan di Darul Huda 

Mayak Ponorogo
11

 

7. Ketujuh Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia 

volume 10 no 2 bulan November tahun 2014, yang 

ditulis oleh Siska Basti Nursetya dan Erwin Setyo 

Kriswanto mahasiswa UNY dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas X SMA 

                                                           
11

 Wessy Rosesti, “Pembinaan Disiplin Siswa Sekolah Menengah 

Atas Negeri Kecamatan Kota Baru Kabupaten Dharmasraya, “Edukasi, 

2n(Juni, 2014),1. 
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negri 1 Wates Dalam Meningikuti Pembelajaran 

Penjasorkes Melalui Reinforcement (penguatan)” 

hasil penelitian ini adalah bahwa dalm 

meningkatkan kedisiplinan siswa tidak hanya 

dilakukan dalam pembelajaran atau lingkungan saja 

akan tetapi dapat dilakukan dalam pendidikan 

olahraga juga karena tujuan dari sekolah 

meningkatkan kedisiplinan dalam berolahraga 

adalah menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

siswa serta memperbaiki kemampuan dan kemauan 

belajar siswa. Dan diharapkan dengan 

reinforcement (penguatan) dapat merubah dan 

meningkatkan kedisiplinan siswa. 

Penelitian yang ditulis oleh Siska Basti 

Nursetya dan Erwin Setyo Kriswanto memiliki 

persamaan dengan penelitian ini yaitu sma- sama 

membahas tentang kedisiplian dan perbedaanya 
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bahwa penelitian ini dilakukan di Darul Huda 

Mayak dan penelitian oleh Siska Basti Nursetya 

dan Ewin Setyo Kriswanto dilakukan di wates 

Yogyakarta dan menggunkan penelitian studi kasus 

PTK
12

 

8. Kedelapan  Jornal of Language Literatur, culture, 

and education.volume 12 no 2 tahun 2016, yang 

ditulis oleh Meri Fuji Siahan dengan judul 

“Penerapan Reward dan Konsekuensi Untuk 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas II SD 

Sekolah Kristen ABC”  hasil penelitian ini adalah 

bahwa reward merupakan penguatan positif (positif 

reinforcement) yaitu menerima sesutuyang 

bertujuan untuk meningkatkan perilaku. Sementara 

konsekuensi positif (negative reinforcement) adalah 

                                                           
12

 Siska Basti Nursetya dkk, “Upaya Meningkatkan Kedisiplinan 

Siswa Kelas X SMA Negri 1 Wates Dalam Mengikuti Pembelajaran 

Penjasorkes Melalui Reinforcement (penguatan), “Edukasi, 10 

(November, 2014),2. 
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menghilangkan sesuatu yang bertujuan untuk 

meningkatkan perilaku. Dengan adanya pemberian 

reward dan konsekuensi ini diharapkan dapat 

melatih didi siswa membuat pilihan sikap yang 

benar dan konsekuensi di dalam kelas yaitu 

menunjukkan sikap disiplin dalam pemebelajaran 

di kelas. 

Penelitian yang ditulis oleh Meri Fuji ini 

memiliki persamaaan dengan penelitian ini yaitu 

sama- sama membahas tentang kedisiplinan dan 

perbedaanya penelitian tersebut dilakukan dengan 

menggunakan studi kasus PTK dan penelitian yang 

dilakukan oleh Meri Fuji tersebut dilakukan di 

sekolah kristen Manado Sulawesi Utara dan 
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penelitian ini dilakukan di Pesantren Darul Huda 

Mayak ponorogo
13

 

9. Kesembilan  Jurnal Penelitian Nasional Keagamaan 

volume 11 No 1 bulan Juni tahun 2017, yang ditulis 

oleh Jaka SiswantaIAIN Salatiga yang berjudul 

“Pengembangan Karakter Kepribadian Anak Usia 

Dini”  hasil penelitian ini adalah pangembangan 

karakter kepribadian sejak dini perlu dilakukan 

sebab awal perkembangan kepribadian berpengaruh 

besar dalam pembentukan kepribadian dan terus 

mempengaruhi perilaku di kemudian hari bagi 

anak. 

Penelitian yang ditulis oleh Jaka Siswanta 

ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu 

sama- sama membahas tentang pekembangan 

                                                           
13

 Merry Fuji Siahan, “Penerapan Reward Dan Konsekuensi 

Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas II SD Sekolah Kristen 

ABC, “Edukasi, 12 (2016), 2. 
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kepribadian dan perbedaanya penelitian yang 

ditulis oleh Jaka Siswanta ini dilakukan pada anak 

PAUD di Magelang dan penelitian ini dilakukan 

pada anak SMA di Darul Huda ponorogo
14

 

10. Kesepuluh jurnal pendidikan volume 2 No 1 bulan 

Maret tahun 2015,  yang ditulis oleh Indah 

Permatasari yang berjudul “Faktor- Faktor yang 

Membentuk Kepribadian Anak Remaja”  hasil 

penelitian ini adalah menunjukan bahwa dalam 

membentuk kepribadian anak masih memerlukan 

bimbingan orang tua, serta masyarakat serta 

pemerintah agar anak- anak memiliki kepribadian 

yang lebih baik. Dengan cara membentuk 

kehidupan beragama dengan cara menyuruh anak- 

anak aktif mengikuti pengajian di mesjid, aktif 

dalam organisasi, gotong- royong serta 

                                                           
14

 Jaka Siswanta, “Pengembangan Karakter Kepribadian Anak 

Usia Dini, “Edukasi 11 (Juni, 2017), 1. 
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memberikan dorongan dan motivasi sesuai dengan 

bakat yang dimiliki oleh seorang anak. 

Penelitian yang ditulis oleh Indah 

Permatasari ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

pengembangan kepribadian sedangkan 

 perbedaanya  adalah bahwa penelitian yang 

ditulis oleh Indah Permatasari menggunakan 

penelitian studi kasus PTK sedangkan penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif
15

 

B. Kajian Teori 

1. Peran dan peranan 

Di dalam kamus umum bahasa indonesia, 

peran adalah sesuatu yang jadi  bagian atau yang 

 memegang pimpinan yang terutama.
16

 Peran 

                                                           
15

 Indah Permatasari, “Faktor-Faktor Yang Membentuk 

Kepribadian Anak Remaja, “Edukasi 2 (Maret, 2015), 1. 

 
16

 W.J.S. Poerwadarminto, kamus bahasa indonesia, PN Balai 

pustaka,  Jakarta  1984- 735 
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adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari 

seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang 

diartikan dengan peran adalah perilaku yang 

diharapkan dari seseorang dalam suatu status 

tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang 

sesungguhnya dari orang yang melakukan tersebut, 

hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai 

suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan 

oleh suatu jabatan tertentu. 

Peranan  (role) merupakan aspek dinamis 

dari kedudukan (status). Apabila seorang 

melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukanya, maka hal itu berarti dia menjalankan 

suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena 

yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan 

yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal 
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itu sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang 

 diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.
17

 

Menurut suhardanto, bahwa peran menurut 

ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan 

seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam 

struktur sosial tertentu.
18

 Dengan menduduki jabatan 

tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya 

tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan 

konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seorang 

dikatakan menalankan peran manakala ia 

menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan 

bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. 

Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih 

status sosial.
19

 

                                                           
17

Soerjono  soekanto, sosoiologi suatu pengantar, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2013, 212-213 

 
18

http:ariffetsuya.blogspot.co.id/2014/04/04/pengertian-

peran.html diakses tanggal 10 januari 2019 

 
19

 Bimo walgio, psikologi sosial, edisi revisi, Andi ofset, 

Jogyakarta, 2003, 7 
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Dari beberapa pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau 

tindakan yang diharapkan oleh suatu sekelompok 

orang dan /atau lingkungan untuk dilakukan  oleh 

seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau 

lembaga yang karena status atau  kedudukan 

yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada 

sekelompok orang dan/atau  lingkungan tersebut. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah bahwa 

kepemimpinan atau seorang pemimpin sangat 

berkuasa untuk menertibkan para bawahanya sama 

halnya dengan seorang pembimbing kamar yang 

berperan untuk menjadikan anak bimbinganya 

sebagai anak yang patuh dan tertib dalam 

menjalankan aktivitas sehari-harinya. 
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2. Kepribadian 

a. Pengertian kepribdian 

Adapun kepribadian merupakan 

terjemahan dari bahasa inggris personality. kata 

personality sendiri berasal dari bahasa latin 

persona yang berarti topeng yang digunakan oleh 

para aktor dalam suatu permainan atau 

pertunjukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata 

kepribadian digunakan untuk menggambarkan: 

Identitas diri, jati diri seseorang. Kesan umum 

seseorang tentang diri anda atau orang lain. 

Fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau 

bermasalah.
20

 

Sumber lain melihat, (persona, 

personeided) adalah akar struktural dari 

kepribadian, sedang kepribadian (personality, 

                                                           
 

20
 Syamsu Yusuf. dan  A. Juantika nurihsan. teori kepribadian, 
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personalidad) adalah pola perilaku seseorang di 

dalam dunia. Secara filosofis dapat dikatakan 

bahwa pribadi adalah “aku yang sejati” dan 

kepribadian merupakan “penampakan sang aku” 

dalam bentuk perilaku tertentu. Di sini muncul 

gagasan umum bahwa kepribadian adalah kesan 

yang diberikan seseorang kepada orang lain yang 

diperoleh dari apa yang dipikir, dirasakan, dan 

diperbuat yang terungkap melalui perilaku. 

Banyak  definisi tentang kepribadian, tetapi 

uraian paling lengkap adalah yang dikemukakan 

oleh G.W. Allport dalam buku child development 

karangan Elizabeth Hurlock. Dikatakan bahwa, 

kepribadian adalah organisasi (susunan) dinamis 

dari sistem psikofisik dalam diri individu yang 

menentukan penyesuaianya yang unik terhadap 
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lingkungan.
21

  Kepribadian itu relatif stabil. 

Pengertian stabil di sisni bukan berarti bahwa 

kepribadian itu tetap dan tidak berubah. Di dalam 

kehidupan manusia dari kecil sampai dewasa/tua, 

kepribadian itu selalu berkembang, dan 

mengalami perubahan-perubahan. Tetapi di dalam 

perubahan itu terlihat adanya pola-pola tertentu 

yang tetap. Makin dewasa orang itu, makin jelas 

polanya, makin jelas adanya stabilitas.
22

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian 

1) Faktor genetika (pembawaan) 

Berbagai studi tentang perkembangan 

pranatal (sebelum kelahiraan/masa dalam 

kandungan) menunjukan bahwa kemampuan 

menyesuaikan diri terhadap kehidupan 

                                                           
 

21
  Djaali ,psikologi pendidikan, Jakarta: pt bumi aksara, 2011), 

2 

 
22

 Ngalim purwanto, psikologi pendidikan, (Bandung: pt remaja 

rosdakarya,1992), 155 
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setelah kelahiran (post natal) berdasar atau 

bersumber pada masa konsepsi. 

Pengaruh gen terhadap kepribadian, 

sebenarnya tidak secara langsung, karena 

yang dipengaruhi gen secara langsung adalah: 

a) Kualitas sistem syaraf 

b) Keseimbangan biokimia tubuh 

c) Struktur tubuh 

2) Faktor lingkungan (enviroment) 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi 

kepribadian diantaranya adalah: 

a) Keluarga: Alfred Adler menjelaskan 

dalam bentuk pengaruh urutan kelahiran. 

Menurutnya kepribadian dipengaruhi oleh 

posisi kelahiran dalam keluarga. Dalam 

pandangan Adler, perbedaan lingkungan 
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rumah atau keluarga akan memberikan 

pengaruh kepada perbedaan kepribadian. 

b) Faktor kebudayaan: Sementara Karen 

Honey percaya bahwa kebudayaan dan 

periode tertentu dapat memberikan 

pengaruh terhadap kepribadian seseorang. 

Misalnya neurosia yang diderita oleh 

pasien-pasien yang kebetulan orang 

jerman dan orang Amerika, didapati 

memiliki perbedaan. Mungkin dalam 

kebudayaan Indonesia, ada perbedaan 

antara gangguan kejiwaan tertentu yang 

unik dari kebudayaan yang berbeda. 

3) Faktor belajar 

Faktor belajar memainkan peranan yang 

sangat penting dalam setiap aspek perilaku. 

Semua kekuatan lingkungan dan sosial yang 
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membentuk kepribadian ditentukan oleh 

belajar. 

4) Faktor pengasuhan 

Sejak awal, Freud menekankan faktor 

pengasuhan sebagai faktor yang sangat 

berpengaruh kepada pembentukan 

kepribadian anak. 

5) Faktor perkembangan 

Freud percaya bahwa kepribadian dibentuk 

dan menetap pada usia 5 tahun dan akan sulit 

berubah sesuai usia tersebut. Banyak pihak 

setuju bahwa masa kanak- kanak merupakan 

periode penting dalam pembentukan 

kepribadian. 

6) Faktor kesadaran 

Hampir semua teori kepribadian, secara 

implisit dan ekplisit, menjelaskan proses 
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kesadaran, kecuali freud dan Jung yang 

memfokuskan pada ketidak sadaran mereka 

menuliskan melalui ego sebagai jiwa sadar 

yang merasakan, berfikir, mengingat, 

sehingga memungkinkan untuk berhubungan 

dengan dunia luar. 

7) Faktor ketidak sadaran 

Para ahli psikologi Menemukan beberapa 

bukti yang mendukung teori freud bahwa 

pemikiran dan memori ditekan ke dalam ke 

dalam ketidak sadaran, dan represi tersebut 

beroperasi di level  ketidak sadaran.
23

 

8) Faktor penentu perubahan kepribadian 

Perubahan dalam kepribadian tidak terjadi 

secara spontan, tetapi merupakan hasil 

pematangan, pengalaman, tekanan dari 
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Dede rahmat hidayat, psikologi kepribadian dalam konseling 

(Jakarta:penerbit ghalia indonesia, 2011), 9-16 
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lingkungan sosial budaya, dan faktor-faktor 

dari individu. 

9) Pengalaman awal 

Sigmund Freud menekankan tentang 

pentingnya pengalaman awal (masa kanak-

kanak) dalam perkembangan kepribadian. 

10) Pengaruh budaya 

Dalam menerima budaya anak mengalami 

tekanan untuk mengembangkan pola 

kepribadian yang sesuai dengan standar yang 

ditentukan budayanya. 

11) Kondisi fisik 

Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak 

langsung terhadap kepribadian seseorang. 

12) Daya tarik 

Orang yang dinilai oleh lingkunganya 

menarik biasanya memiliki lebih banyak 
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karakteristik kepribadian yang diinginkan 

daripada orang yang dinilai kurang menarik. 

13) Intelegensi 

Perhatian yang berlebihan terhadap anak 

yang pandai dapat menjadikan ia sombong, 

dan anak yang kurang pandai merasa bodoh 

apabila berdekatan dengan orang yang pandai 

tersebut. 

14) Emosi 

Ledakan emosi tanpa sebab yang tinggi 

dinilai sebagai orang yang tidak matang. 

Walaupun hanya sekedar nama, tetapi 

memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep 

diri, namun pengaruh ini hanya terasa apabila 

anak menyadari bagaimana nama itu 

mempengaruhi orang yang berarti dalam 

hidupnya 
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15) Keberhasilan dan kegagalan 

Keberhasilan dan kegagalan akan 

mempengaruhi konsep diri, kegagalan dapat 

merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan 

akan menunjang konsep diri itu. 

16) Penerimaan sosial 

Anak yang diterima dalam kelompok 

sosialnya dapat mengembangkan rasa 

percaya diri dan kepandaianya. 

17) Pengaruh keluarga 

Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi 

kepribadian anak, sebab waktu terbanyak 

anak adalah keluarga dan di dalam keluarga 

itulah diletakan sendi-sendi dasar 

kepribadian. 
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18) Perubahan fisik 

Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh 

adanya perubahan kematangan fisik yang 

mengarah kepada perbaikan kepribadian.
24

 

19) Perkembangan kepribadian 

Freud adalah teoritis pertama yang 

memutuskan perhatianya kepada 

perkembangan kepribadian, dan menekankan 

pentingnya peran masa bayi dan awal anak-

anak dalam membentuk karakter seeorang. 

Freud membagi perkembangan kepribadian 

menjadi tiga tahapan yakni : 

a. Fase oral (usia 0;0-1;0) 

Pada fase ini mulut merupakan daerah 

pokok aktivitas dinamik atau daerah 
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Djaali, psikologi pendidikan, (Jakarta: pt bumi aksara,2011), 

13-15 
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kepuasan seksual yang dipilih oleh 

insting. 

b. Fase anal (usia 1;0-2/3;0)Pada fase ini 

dubur merupakan daerah pokok aktifitas 

dinamik, katestik,dan anti 

katestikberpusat pada fungsi eliminer 

(pembuangan kotoran). 

c. Fase falis (usia2/3;0-5/6;0) 

Pada fase ini alat kelamin merupakan 

daerah erogen terpenting. Mastrbasi 

menimbulkan kenikmatan besar.
25

 

c. Struktur kepribadian 

Menurut Murphy, komponen-komponen 

pokok daripada kepribadian ada 4 yaitu : 
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Alwisol,  psikologi kepribadian, (Malang:katalog dalam 

terbitan (kdt) edisi revisi,cet 2004-2012),29-31 
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1. Disposisi disposisi fisiologis. 

Disposisi disposisi kepribadian itu merupakan 

sifat-sifat organis, dan ini   ada tiga macam, 

yaitu : 

a) Disposisi umum jaringan, seperti:  tempo 

metabolisme. Disposisi jaringan-jaringan 

khusus : misalnya tonus otot 

b) Disposisi yang timbul dari organisasi 

bermacam-macam jaringan. Misalnya : 

lapar. 

c) Kanalisis 

Sifat-sifat organis, dapat diarahkan oleh 

keharusan-keharusan sosial, menjadi bentuk-

bentuk tingkah laku. Misalnya : makan. 

2. Response-response bersyarat Sifat-sifat itu 

juga dapat diolah menjadi sifat-sifat simbolis 

dengan proses pensyaratan. Orang mungkin 



47 
 

 

dapat bereaksi terhadap tegangan jaringan 

tubuh yang asli. 

3. Kebiasaan-kebiasaan kognitif dan perseptuil 

Dalam organisasi yang berdiferensiasi, ada 

daerah yang berbeda. Energi tidak terbagi 

merata keseluruh system, melainkan terpusat 

pada bagian-bagian tertentu dari pada system 

itu, response yang dilakukan adalah spesifik : 

pengamatan, ingatan, sikap dan lain 

sebagainya.
26

 

d. Dinamika kepribadian 

Dinamika kepribadian ini disebabkan oleh 

karena berfungsinya energi dalam kepribadian itu 

sendiri. Suatu motif adalah taraf tegangan pada 

sesuatu jaringan, yang tidak mempunyai awal dan 

akhir tertentu, tetapi meningkat dan menurun 
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 Agus sujianto, drs halem lubis, drs. Taufik hadi, psikologi 

kepribadian  (Jakarta: pt bumi aksara, 2008), 131-133 
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seiring dengan perubahan- perubahan energi. 

Dalam hal dinamika kepribadian ini, Murphy 

berpendirian holistis. Dia tidak sependapat 

dengan pandangan bahwa aktivitas- aktivitas yang 

kompleks adalah hasil daripada pemberian arah 

baru dari bentuk-bentuk energi primitif.
27

 

e. Model pembelajaran kecerdasan kepribadian 

Pada dasarnya ada dua faktor yang terkait 

dalam setiap pemilihan model pembelajaran 

kepribadian, suatu istilah yang dalam buku 

saduran ini disebut sebagai cara “membuat anak 

pintar”. Pertama, model itu harus memenuhi 

tujuan dan kepentingan guru/fasilitator pelatihan 

atau orang tua bagi tugas menjalankan proses 

pemebelajaran. Sebagai contoh, jika 

kepentinganya untuk memudahkan terbentuknya 

                                                           
27

Ibid., 133 
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jati diri peserta didik yang positif, maka satu 

model di antara rumpun pengenalan atau konsep 

diri (self concept) penting dijadikan pilihan. 

Kedua model yang dipilih itu haruslah pula 

disesuaikan dengan keadaan struktur dan atau 

suasana serta lingkungan yang bisa dihadapi 

peserta didik atau anak-anak. 

Sebagian anak-anak mungkin 

membutuhkan lingkungan dengan struktur ketat 

dan dapat mengarahkannya. Sebagian lain lebih 

cocok dengan situasi yang lebih longgar. Begitu 

juga model-model pembelajaran tertentu 

memberikan suatu kadar struktur yang ketat 

(misalnya: penjernihan nilai-nilai). Sementara 

sebagian model lainya memberikan suatu kondisi 
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yang lebih longgar dan nampak tidak begitu 

terstruktur (misal : model pengarahan diri).
28

 

f. Tipolog kepribadian 

Walaupun tiap orang memiliki 

kepribadianya sendiri-sendiri beberapa ahli 

mencoba melihat kesamaan-kesamaan dan 

dirumuskanya dalam tipologi kepribadian. 

Tipologi lama dari hipocrates kemudian diperkuat 

oleh galenus, membedakan kepribadian atas tipe 

khoerik, melakonik, flagmatik dan sanguins. 

Kratchmer mendasarkan tipologinya atas postur 

tubuh, ada tipe astenis, pyknis dan atletis. Hampir 

sama dengan kretchmer, berdasarkan postur 

tubuh, sheldon menyebutkanya sebagai tipe 

ektomorfik, endomorfik dan mesomorfik. 

Beberapa tiplogi baru, banyak memasukan 
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 Abdul munir mulkhan, cerdas di kelas sekolah kepribadian 

,(Jogjakarta: kreasi wacana yogyakarta, 2002),33. 
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karakteristik sosial. Jung membagi tipe 

kepribadian seseorang atas dasar kecendrungan 

hubungan sosial,ada tipe introvet yang 

perhatianya lebih ke dalam dirinya serta 

ekstravert yang lebih mengarah ke luar. Spranger 

membagi tipe-tipe kepribadian atas dasar nilai-

nilai dalam masyarakat, ada tipe teoritis, 

ekonomis,estis, sosiatis, politis dan religius. 

From membedakan tipe orang berdasarkan 

orientasi hidupnya, ada yang berorientasi 

produktif, realitis sebagai dasar kondisi mental 

yang sehat, dan ada yang berorientasi tidak 

produktif, yang cenderung tidak realistis, dasar 

kondisi mental yang sehat, dan ada yang 

berorientasi tidak produktif, yang cenderung tidak 

realistis, dasar kondisi mental tidak sehat. Ada 

empat tipe orientasi tidak produktif, yaitu tipe 
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pribadi: penerima, pemeras, tertutup, dan pribadi 

pasar.
29

 

g. Pengukuran kepribadian 

Pengukuran kepribadian merupakan upaya 

lebih lanjut untuk memperoleh deskripsi 

kepribadian dengan menggunakan instrumen 

tertentu yang sudah memiliki tingkat validitas 

reliabilitasnya. Adapun metode-metode 

pengukuran kepribadian adalah sebagai berikut : 

1. Tes tulis (paper and pencil test) 

Metode ini dirancang untuk mengukur 

karakteristik kepribadian baik   yang  normal 

maupun abnormal. 

2. Teknik proyektif 

Teknik yang digunkan sebagaimana tersebut 

di atas, mengandung alternatif yang sudah 
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 Nana syaodih, landasan psikologi proses pendidikan, ( 

Bandung: pt remaja rosdakarya, 2011), 151-152 
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pasti dan melibatkan item yang mungkin 

merupakan ancaman ego, sehingga memiliki 

keterbatasan untuk mengungkapkan hal-hal 

yang mendasari kepribadian dan bersifat 

rahasia 

3. Skala penilaian 

Metode ini dilaksanakan dalam bentuk 

permintaan kepada individu untuk 

memberikan penilaian terhadap sejumlah ciri 

kepribadian tertentu dalam respon yang 

berskala dengan cara interview (wawancara) 

Pribadi metode ini bersifat tradisional dan 

bnyak digunakan sebagai metode penafsiran 

kepribadian.
30
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 Mohamad surya, psikologi guru kondep dan aplikasi, 

(Bandung: alfabeta, 2015,) 93 
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C. Kedisiplinan 

1. Pengertian kedisiplinan 

Kepada peraturan. Sinambela mengemukakan 

(2012:153) mengemukakan, hakikatnya disiplin 

adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang 

ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, disiplin 

adalah sebuah proses yang digunakan untuk 

menghadapi permasalahan kinerja. Menurut 

aritonang (2005:3-4), disiplin pada hakikatnya 

adalah kemampuan untuk menegendalikan diri 

dalam bentuk tidak melakukan sesuatu tindakan 

yang tidak sesuai atau bertentangan dengan sesuatu 

yang telah ditetapkan.juga, melakukan sesuatu yang 

mendukung dan melindungi sesuatu yang telah 

ditetapkan. Disiplin diartikan oleh prijodarminto 

sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang 



55 
 

 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban
31

 

Para ahli memiliki pemahan dan pendapat 

yang berbeda-beda mengenai arti disiplin, berikut 

pendapat mereka: 

Disiplin yang dikutip menurut Handoko 

(2010: 208) secara singkat disiplin berarti 

menjelaskan standar-standar organisasioanal. Dari 

pengertian ini nampak bahwa disiplin pegawai pada 

umunya mempunyai makna yang luas yaitu tidak 

hanya untuk hormat, taat dan patuh terhadap setiap 

aturan, standar atau norma yang berlaku, akan tetapi 

juga mempunyai makna sebagai suatu kesanggupan 

untuk menjalankan aturan tersebut dengan sungguh-

sungguh serta kesediaan menerima sangsi-sangsi bila 

melanggar. 
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 Barnawi dan mohammad arifin, kinerja guru profesional, 

(Jogjakarta: ar-ruzz media,2012), 110-111 
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Disiplin yang dikutip menurut Sinugan (2005: 

145-147) disiplin adalah sikap mental yang 

tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku 

perorangan, kelompok, atau masyarakat berupa 

kepatuhan atau ketaatan pemerintah atau etik, norma 

dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk 

tujuan tertentu. 

Disiplin yang dikutip menurut Siswanto (2009: 

145) bahwa ketaatan itu mengandung pengertian 

ketaatan terhadap ketentuan atau peraturan yang 

berlaku, mentaati perintah, serta kesanggupan untuk 

tidak melanggar larangan yang ditetapkan. 

Disiplin yang dikutip menurut Widjaja (1995: 

28) menyatakan bahwa disiplin merupakan unsur-
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unsur penting yang mempengaruhi prestasi kerja 

seorang pegawai dalam suatu organisasi.
32

 

a. Macam-macam disiplin 

Apabila dilihat dari sifatnya, menurut Oteng 

Sutrisno disiplin dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

disiplin positif dan disiplin negatif. 

1) Disiplin positif 

Disiplin positif merupakan suatu 

sikap dan iklim organisasi yang setiap 

anggotanya mematuhi peraturan-peraturan 

organisasi atas kemauanya sendiri. Mereka 

patuh pada tata tertib tersebut karena mereka 

memahami, meyakini dan mendukungnya. 

2) Displin negatif 

Maksud dari disiplin negatif di sini 

adalah suatukeadaaan disiplin yang 

                                                           
32

Jerry H. Makawimbang, kepempinan pendidikan yang bermutu, 

(Bandung: alfabeta, 2012), 207-208 
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menggunakan hukuman atau ancaman untuk 

membuat orang- orang mematuhi perintah 

dan mengikuti peraturan hukuman. 

Pendekatan disiplin negatif ini adalah 

menggunakan hukuman pada pelanggaran 

peraturan untuk menggerakkan dan 

menakutkan sehingga mereka tidak akan 

berbuat kesalahan yang sama.
33

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

disiplin kerja disini ada bermacam-macam, 

yaitu sebgai berikut: 

a) Kompensasi, 

Besar atau kecilnya kompensasi dapat 

mempengaruhi disiplin. 
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b) Keteladanan pemimpin 

Keteladanan pemimpin sangat 

dibutuhkan oleh setiap awahan di 

organisasi mana pun. Pemimpin adalah 

panutan. Ia merupakan tempat bersandar 

bagi para bawahanya. 

c) Aturan yang pasti yaitu 

Disiplin tidak akan terwujud tanpa 

adanya aturan yang pasti yang dapat 

menjadi pedoman dalam menjalankan 

tugasnya. Aturan yang tidak jelas 

kepastianya tidak akan mungkin bisa 

terwujud dalam perilaku. 

d) Pengawasan pemimpin 

Pengawasan sangat diperlukan untuk 

memastikan segala kegiatan berjalan 

sesuai dengan standar peraturan. 
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Pengawasan yang lemah memberi 

kesempatan untuk melanggar peraturan. 

e) Kebiasaan-kebiasaan yang mendukung 

tegaknya disiplin 

Perlu dikembangkan kebiasaan positif 

untuk mendukung tegaknya aturan. 

Kebiasaan- kebiasaan positif itu 

diantaranya: 

1) Mengucapkan salam dan berjabat 

tangan bila bertemu 

2) Saling menghargai antar sesama rekan 

3) Saling memerhatikan antar sesama 

rekan 

4) Memberitahu saat meninggalkan 

tempat kepada rekan.
34
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b. Jenis disiplin 

Menurut Handoko (2010: 209-211) pada 

umumnya ada tiga tipe pembinaan disiplin atau 

disebut juga jenis disiplin, yaitu: 

1) Disiplin preventif 

Disiplin preventif adalah tindakan yang 

mendorong para karyawan untuk taat kepada 

berbagai ketentuan yang berlaku dan 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

2) Disiplin korektif 

Kegiatan disiplin yang korektif sering berupa 

hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan. 

Agar tindakan pendisiplinan tersebut akan 

efektif maka penerapanya harus konsisten, 

karena konsisten adalah kegiatan dan 

keadilan. 
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3) Didiplin progresif 

Disiplin progresif berarti memberikan 

hukuman yang lebih berat terhadap  

pelanggan yang berulang, dengan tujuan 

kepada pegawai untuk mengambil tindakan 

korektif sebelum hukuman yang lebih serius 

dilaksanakan.
35

 

c. Tumbuhkan disiplin peserta didik 

Jurus kelima yang harus diperhatikan 

dalam menyukseskan pendidikan karater adalah 

menumbuhkan disiplin peserta didik, khususnya 

disiplin diri. Disiplin bertujuan untuk membantu 

menemukan diri, mengatasi, dan mencegah 

timbulnya problem- problem disiplin, serta 

berusaha menciptakan suasana yang nyaman, dan 

menyenangkan sehingga mereka mentaati segala 
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Ibid, 209-211. 
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peraturan yang ada. Memerhatikan pendapat 

Reismen and Payne (1987: 239-241), dapat 

dikemukakan 9 (sembilan) strategi untuk 

mendisiplinkan peserta didik, sebagai berikut. 

1) Konsep diri, strategi ini menekankan bahwa 

konsep diri masing- masing individu 

merupakan faktor penting dari perilaku. 

2) Keterampilan berkomunikasi, guru harus 

memiliki keterampilan komunikasi yang 

efektif agar mampu menerima semua 

perasaan, dan mendorong timbulnya 

kepatuhan peserta didik. 

3) Konsekuensi-konsekuensi logis yang alami, 

perilaku-perilaku yang salah yang terjadi 

karena peserta didik telah menggembangkan 

kepercayaan yang salah terhadap dirinya. 

Untuk itu guru harus menunjukkan secara 
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tepat tujuan perilaku-perilaku yang salah 

sehingga membantu peserta didik dalam 

mengatasi perilakunya. 

4) Klarivikasi nilai. Strategi ini dilakukan untuk 

membantu peserta didik dalam menjawab 

pertanyaan sendiri tentang nilai-nilai dan 

membentuk sistem nilainya sendiri. 

5) Analisis transaksional, disarankan agar guru 

belajar sebagai orang dewasa, terutama 

apabila berhadapan dengan peserta didik 

yang menghadapi masalah. 

6) Terapi realitas sekolah atau lembaga harus 

berupaya mengurangi kegagalan dan 

meningkatkan keterlibatan. 

7) Disiplin yang terintegrasi, metode ini 

menekankan pengendalian penuh oleh guru 
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untuk mengembangkan dan mempertahankan 

peraturan 

8) Modifikasi perilaku, perilaku salah 

disebabkan oleh lingkungan, sebagai tindakan 

remediasi. 

9) Tantangan bagi disiplin, guru diharapkan 

cekatan, sangat terorganisasi, dan dalam 

pengendalian yang tegas.
36

 

D. Pondok Pesantren 

1. Pengertian pondok pesantren 

Istilah pondok barangkali berasal dari kata 

funduk, yang dalam bahasa arab berarti rumah 

penginapan atau hotel. Akan tetapi dalam pesantren 

di indonesia, terutama di jawa, pondok pesantren 

lebih mirip dalam pemondokan dalam lingkungan 

padepokan, yaitu perumahan sederhana yang 
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 Mulyasa, manajmen pendidikan karakter, (Jakarta: pt bumi 

aksara,2013), 26-28 
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dipetak- petak dalam bentuk kamar yang merupakan 

asrama bagi santri. Sementara istilah pesantren, 

secara etimologis asalnya “pe-santrian” yang berarti 

tempat santri. Pondok pesantren juga berarti suatu 

lembaga pendidikan dan pengajaran agama islam 

yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran 

tersebut diberikan dengan cara non-klasikal, tetapi 

dengan sistem bandongan dan sorogan.  Di mana 

seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan 

kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa arab oleh 

ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedang 

para santri biasanya tinggal di dalam pondok atau 

asrama di pesantren.
37
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Rodli makmun,  pembentukan karakter berbasis pendidikan 

pesantren, (Ponorogo: stain ponorogo press,2014), 35-36. 
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2. Elemen pondok pesantren 

Menurut Zamakhsyari, elemen dasar pondok 

terdiri dari pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab 

islam klasik, santri, dan kiai. 

a. Pondok 

Sebuah pesantren pada dasarnya sebuah 

asrama pendidikan islam tradisional dimana para 

santrinya tinggal dan belajar di bawah bimbingan 

seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal 

dengan sebutan “kiai” asrama untuk para santri 

tersebut berada dalam lingkungan komplek 

pesantren di mana kiai bertempat tinggal yang 

juga menyediakan sebuah majid untuk beribadah, 

ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang lain. Pondok, asrama bagi para 

santri, merupakan ciri khas tradisi pesantren, 

yang membedakannya dengan sistem pendidikan 
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tradisional di masjid-masjid yang berkembang di 

kebanyakan wilayah islam di negara lain. 

Bahkan sistem asrama ini pula yang 

membedakan pesantren dengan sistem 

pendidikan surau di daerah minagkabau. 

b. Masjid 

Masjid merupakan elemen yang tak dapat 

dipisahkan dengan pesantren dan dianggap 

sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik 

para santri, terutama dalam praktik sembahyang 

lima kewaktu, khutbah dan sembahyang jum’at 

dan mengajar kitab-kitab islam klasik. 

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan 

dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi 

universalisme dari sistem pendidikan islam 

tradisional. 

 



69 
 

 

c. Pengajaran kitab-kitab klasik 

Pada masa lalu, pengajar kitab-kitab islam klasik 

terutama karangan-karangan ulama yang 

menganut paham syafi’iyyah merupakan satu-

satunya pengajaran formal yang  diberikan 

dalam yang paling esensial dari suatu pesantren. 

Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. 

Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu 

pesantren semata- mata bergantung kepada 

kemampuan pendiri kiainya.
38

 

3. Tujuan pondok pesantren 

Tujuan pendidikan pesantren menurut 

Mastuhu adalah menciptakan kepribadian muslim 

yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa 

kepada tuhan, berakhlak mulia bermanfaat bagi 

masyarakat atau berhikmat kepada masyarakat 
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dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi 

masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh 

dalam kepribadian, menyebarkan agama atau 

menegakkan islam dan kejayaan umat islam di 

tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam 

rangka mengembangkan kepribadian indonesia. 

Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin di 

tuju ialah kepribadian mukhsin, bukan sekedar 

muslim
39

 

4. Karakteristik pondok pesantren 

Karakteristik atau ciri-ciri umum pondok pesantren 

adalah 

a. Adanya kiai 

b. Adanya santri 

c. Ada masjid 
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 Sudadi, sejarah pendidikan islam di indonesia, (Jogyakarta: cv 
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d. Adanya pondok atau asrama 

5. Sistem pendidikan pondok pesantren 

Sistem yang ditampilkan dalam pondok 

pesantren mempunyai keunikan dibandingkan 

dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga 

pendidikan pada umumnya, yaitu: 

a. Memakai sistem tradisional 

b. Kehidupan di pesantren menampakan semangat 

demokrasi 

c. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, 

yaitu perolehan gelar dan ijazah, karena sebagian 

besar pesantren tidak menggunakan ijazah. 

d. Sistem pondok pesantren mengutamakan 

kesederhanaan.
40
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian yang peneliti lakukan bermaksud 

untuk melihat upaya pembimbing kamar dalam 

pembinaan kedisiplinan dan kepribadian santri di 

pondok pesantren Darul Huda Mayak, sehingga 

peneliti memilih penelitian kualitatif.  

Pendekatan kualitatif merupakan sebuah 

prosedur ilmiah untuk menghasilkan 

pengetahuan tentang realitas sosial yang 

dilakukan  dengan sadar dan terkendali, sehingga 

menjadi sebuah kegiatan ilmiah. Penelitian 

kualitatif sangat peduli dengan persoalan cara 

72 
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data dianalisis, sehingga hasilnya dapat 

dipertanggung jawabkan.
41

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis 

penelitian studi kasus, karena upaya pembinaan 

kedisiplinan dan kepribadian  santri yang 

dilakukan oleh pembimbing kamar di Pondok  

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

akan berbeda dengan pondok di lembaga lain 

sehingga peneliti memilih studi kasus. Studi 

kasus yakni suatu penelitian yang berusaha 

menemukan makna, menyelidiki proses, dan 

memperoleh pengertian dan pemahaman dari 

individu, kelompok atau situasi.
42
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a. Kehadiran Peneliti 

Dalam bab ini perlu disebutkan 

kedudukan peneliti sebagai aktor sekaligus 

pengumpul data. Instrumen selain manusia 

juga dapat digunakan, tetapi fungsinya 

terbatas sebagai pendukung. Oleh karena itu, 

kehadiran peneliti di lapangan mutlak 

diperlukan sebagai partisipan atau pengamat 

penuh. Di samping itu perlu disebutkan 

apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya 

sebagai peneliti oleh subjek atau informan.
43

 

b. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo, Jl Ir. Haji Juanda  Desa 
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Tonatan, Kecamatan Siman,  Kabupaten  

Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi tersebut 

karena dilatar belakangi oleh hasil 

wawancara dengan pembimbing kamar 

pondok pesantren Darul Huda Mayak  yang 

mengatakan bahwa pembimbing kamar 

memiliki kewajiban untuk membina 

kedisiplinan dan kepribadian santri. 

c. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian 

ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah tambahan seperti dokumen dan 

lainnya. Sumber data dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan fokus dan tujuan 

penelitian.
44

 Yang dimaksud “kata-kata” dan 

‘tindakan” adalah kata-kata dan tindakan 
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orang-orang yang diamati atau diwawancarai. 

Data ini direkam melalui catatan tertulis dan 

pengambilan foto. Sedangkan dokumen 

tertulis merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan 

wawancara.
45

 Adapun sumber data utama 

dalam penelitian meliputi kegiatan observasi 

langsung ke Pembimbing kamar dan ketua 

pondok yang ada dalam pesantren tersebut. 

sedangkan sumber data tambahan, sumber 

data sekunder dengan bentuk dokumentasi 

meliputi; letak geografis pondok pesantren 

Darul Huda Mayak, visi dan misi pondok 

pesantren, tujuan pondok pesantren Darul 

Huda Mayak dan sarana prasarana yang 
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berada di pondok pesantren Darul Huda 

Mayak tersebut. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur 

yang sistematik dan berstandar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dikerjakan 

berdasarkan pengalaman.
46

 Pengumpulan 

data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknis 

kondisi yang alami sumber data primer dan 

lebih banyak pada teknik observasi berperan 

serta, wawancara secara mendalam dan 

dokumentasi.
47
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Ahmad tanzeh, metodologi penelitian praktis, (yogyakarta: 

sukses offset,2011),82. 

 
47

 M. Djunaidi ghhoni dan fauzan almansur, metodologi 

penelitiankualitatif, (jogjakarta: ar-ruzz media, 2012),164 
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1. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) 

merupakan sebuah metode pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke 

lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan 

dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, 

bend-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan 

perasaan. artinya, peneliti tidak berinteraksi 

dengan mereka secara langsung. Peneliti 

hanya mengamati interaksi sosial yang 

mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek 

penelitian maupun dengan pihak luar.
48

 

Observasi yang dilakukan disini nanti adalah 

melakukan penjajakan pertama pada pondok 

pesantren tersebut, menganalisis terhadap 

masalah-masalah apa saja yang terdapat di 
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M. Djunaidi Ghhoni Dan Fauzan Almanshur, metodologi 

penelitian kualitatif, (jogjakarta: Ar-Ruzz, media, 2012,), 165. 
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sana dan juga memecahkanya dalam 

penelitian tersebut. Dan subjek yang diamatai 

dalam observasi disini adalah pembimbing 

kamar dan juga anak kamar yang berada di 

pondok pesanten Darul Huda Mayak tersebut. 

Di sini peniliti akan mengambil data yang 

berkaitan dengan pembentukan kedisiplinan 

dan kepribadian santri yang dilakukan oleh 

pembimbing kamar. 

Metode observasi merupakan cara yang baik 

untuk mengawasi perilaku subjek penelitian 

seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, 

waktu, dan keadaan tertentu. Hal- hal yang 

perlu dan harus diperhatikan oleh peneliti 

yang menggunakan metode yaitu: 
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a) Pelaku, peneliti kualitatif 

mengamati ciri-ciri pelaku yang 

ada di ruang atau tempat. 

b) Ruang dan tempat, yaitu dimana 

setiap kegiatan, meletakan sesuatu 

benda, dan orang, hewan yang 

tinggal, pasti membutuhkan ruang 

dan tempat. 

c) Waktu, dimana peneliti kualitatif 

mencatat setiap tahapan waktu dari 

sebuah kegiatan. 

d) Tujuan, peneliti mencatat tujuan 

dari setiapkegiatan yang ada, kalau 

perlu mencatat tujuan dari setiap 

bagian kegiatan. 

e) Perasaan, peneliti perlu 

mencatatkan perubahan yang 
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terjadi pada setiap pelaku kegiatan, 

baik dalam bahasa verbal maupun 

nonverbal yang berkaitan dengan 

perasaan atau emosi.
49

 

Dalam penelitian ini objek penyelidikan 

menggunakan observasi yang digunakan 

yaitu observasi non-partisipan, artinya 

peneliti hanya mengamati tanpa melakukan 

apapun, maka data yang akan diperoleh 

akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak. Pada penelitian ini 

yang diobservasi adalah kegiatan 

pembinaan kedisiplinan dan kepribadian 

santri di pondok pesantren Darul Huda 

Mayak ponorogo. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi verbal atau 

percakapan yang memerlukan kemampuan 

responden untuk merumuskan buah pikiran serta 

perasaan yang tepat. Wawancara atau interview 

dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk 

komunikasi verbal semacam percakapan yang 

bertujuan memperoleh informasi.
50

 penggunaan 

metode ini didasarkan pada dua alasan; pertama, 

dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak 

saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang 

diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalan 

diri subjek penelitian; kedua, apa yang ditanyakan 

kepada informan bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu, yang baerkaitan dengan 

                                                           
 

50
Ibid.,178 



83 
 

 

lampau, masa kini dan masa yang akan 

mendatang.
51

 

Pada teknik wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan dengan narasumber antara lain: 

a. Ketua pondok yang bernama 

Inganatun, untuk memperoleh data 

pembimbing kamar, dan hal-hal apa 

saja yang harus dilakukan oleh 

pembimbing kamar. 

b. Pembimbing kamar, untuk 

memperoleh data jumlah pembimbing 

kamar dan upaya apa saja yang telah 

dilakukan dalam memimpin dan 

bertanggung jawab terhadap anak 

kamar yang dibinanya. 
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 dan susunan kata-kata dalam setiap 

pertanyaanya dapat dirubah pada saat wawancara, 

hal ini bertujuan agar wawancara dapat 

berlangsung luwes, arahnya lebih bisa terbuka, 

percakapan tidak membuat jenuh kedua belah 

pihak sehingga diperoleh informasi, keterangan 

data lebih kaya.
52

 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen 

yang artinya barang- barang di tulis. Dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku- buku, 

majalah, dokumen, peraturan- peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.
53
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Abdurrahman Fathoni, metodologi penelitian dan teknik 
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Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian studi pendekatan 

praktik (jakarta : Rineka Cipta 2013), 201. 
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Dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan kepemimpinan pembimbing kamar 

dalam membina kedisiplinan dan kepribadian santri 

yang baik santri pondok pesantren Darul Huda putri, 

metode atau hal-hal apa saja yang dilakukan oleh 

pembimbing kamar dalam membina santri pondok 

pesantren Darul Huda putri, hasil dari kepemimpinan 

pembimbing kamar yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Darul Huda putri serta yang berkaitan 

dengan aktifitas pembimbing kamar dan anggota 

kamar, serta profil Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang telah di dapat. 

e.  Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara  sistematis   

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

sehingga dengan mudah dipahami dan 

semuanya dapat diinformasikan  kepada 

orang lain. 

 Analisis data dalam penelitian kualitataif 

dilakukan sejak sebelum  memasuki 

lapangan, selama dilapangan dan setelah 

selesai dilapangan, teknik analisis data dalam 

kasus ini menggunakan  analisis data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan miles 

 huberman, yang mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis  data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara  terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai  tuntas datanya 

sampai jenuh. 

 



87 
 

 

f. Pengecekan keabsahan temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep  kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reliabilitas).
54

 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas 

teknik apa yang digunakan dalam mengadakan 

pengecekan keabsahan data yang ditemukan. 

Berikut beberpa teknik  yang pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kaulitatif adalah 

instrumen itu sendiri   keikutsertaan peneliti 

sangat menentukan dalam  mengumpulkan 

data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak 

hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 
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memerlukan  perpanjangan keikutsertaan  

peneliti pada latar penelitian. 

b. Pengamatan yang tekun 

Ketentuan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. Dalam 

metode ini peneliti tidak harus berada di 

pondok dan meneliti setiap hari kegiatan 

disana, akan tetapi peneliti hanya menyari 

info-info yang yang penting untuk memperoleh 

informasi sesuai kebutuhan data yang dicari 

oleh peneliti. 

c. Tahap- tahap penelitian. 

Tahap- tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada 3 tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian itu yaitu tahap 
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penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah : 

1. Tahap pra lapangan, yang meluputi : 

a) menyususn rancangan penelitian, 

b) memilih lapanagan penelitian, 

c) mengurus perizinan, 

d) menjajaki dan 

e) menilai keadaan lapangan, 

f) memilih dan memanfaatkan 

informan, 

g) menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : 

a) memahami latar penelitian 

b) persiapan diri mamasuki lapangan 
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c) berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: 

a) Observasi 

b) Wawancara 

c) Dokumentasi 

4. Tahap penulisan hasil laporan. 

Pada tahap ini, peneliti menuangkan 

hasil penelitian yang sistematis sehingga 

dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca. 

 

 

 

 

 



91 
 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Berdirinya Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo. 

  Pesantren Darul Huda pada awal 

berdirinya mempunyai pengertian yang 

sederhana sekali yaitu tempat pendidikan 

yang mempelajari ilmu pengetahuan agama 

islam dibawah bimbingan seorang guru atau 

kyai. Pondok pesantren Darul Huda yang 

menerapkan sistem dan metode salafiyah dan 

modern ini berdiri pada tahun 1968 di bawah 

asuhan KH. Hasyim Sholih. Tantangan yang 

harus dihadapinya pada waktu itu adalah 

kurangnya sarana prasarana penunjang 
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pendidikan. selama 13 tahun KH. Hasyim 

Sholih bekerja keras untuk mengatasi 

hambatan ini. Baru sekitar tahun 1980 upaya 

ini mulai membuahkan hasil. Pesantren mulai 

banyak mengalami kemajuan, baik dari segi 

fisik, kuantitas maupun kualitas. Pesantren 

Darul Huda Mayak merupakan salah satu 

lembaga di bawah naungan Yayasan 

Pesantren Darul Huda Mayak yang bergerak 

dalam bidang pendidikan yang berdiri sejak 

tahun 1968 oleh KH. Hasyim Sholih. 

Pesantren Darul Huda Mayak mempunyai 

strategi dan metode tersendiri untuk 

membentuk santrinya menjadi manusia yang 

berilmu, beramal dan bertaqwa yang tentunya 

dilandasi dengan akhlaqul karimah (akhlak 

mulia). Demi terciptanya program ini maka 
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disusunlah metode dan aturan tertentu di 

Pesantren Darul Huda Mayak
55

.  

Metode yang digunakan di Pesantren 

Darul Huda Mayak adalah perpaduan antara 

Pesantren Salafiyah dan Modern dan juga 

menggunakan semboyan yang berbunyi 

bahwa “melestarikan (metode) lama yang 

baik dan mangambil (metode) baru yang 

lebih baik”. Adapun aturan-aturan yang 

berlaku di pesantren Darul Huda Mayak telah 

ditetapkan oleh Pengasuh Pesantren Darul 

Huda Mayak berdasarkan pertimbangan dan 

persetujuan segenap pengurus yang berada di 

pesantren tersebut. dan aturan-aturan tersebut 

telah di kemas dalam bentuk yang lebih 

                                                           
55

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomer. 01/D/16-6/2019  dalam laporan 

hasil penelitian ini. 
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terinci supaya bisa di pahami dan dipatuhi 

oleh seluruh santri.
56

 

Untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan, sebuah Pesantren tentu 

memberikan berbagai macam bentuk 

kegiatan kepada dpara santrinya dalam 

rangka mengarahkan dan memberikan bekal 

kepada para santri untuk menggapai cita-

citanya yang mereka inginkan dengan 

perpedoman pada akhlaqul karimah. Maka 

dari itu, setiap kegiatan atau aktifitas yang 

ada pada Pesantren Darul Huda Mayak yang 

diberikan berdasarkan aturan yang telah 

diberikan oleh pengurus berdasarkan perintah 

pengasuh. selama dua puluh empat jam 

penuh seluruh santri dibina dan dibekali serta 
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 Lihat Transkip Dokumentasi Nomer. 01/D/16-6/2019  dalam laporan 

hasil penelitian ini. 
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diarahkan untuk mempunyai budi pekerti 

yang baik dan akhlaq yang mulia, disiplin 

dalam melaksanakan berbagai kegiatan serta 

mampu berorganisasi, baik teori maupun 

praktek secara baik dan benar, dari tingkat 

yang paling bawah dan hal yang paling 

sederhana. dalam mengenal dan memahami 

keberadaan Pesantren Darul Huda Mayak ada 

satu hal yang wajib dimengerti dan dipahami, 

bahwa segala bentuk kegiatan dan peraturan 

yang ada di Pesantren pasti semuanya 

mempunyai tujuan yang baik untuk para 

santrinya. secara garis besar kegiatan atau 

aktifitas yang ada di pesantren Darul Huda 

Mayak dapat dikelompokkan menjadi empat 

(4) yaitu: pertama kegiatan harian, kedua 
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kegiatan mingguan, ketiga kegiatan bulanan 

dan keempat kegiatan tahunan.
57

 

Sebagaimana telah disebutkan diatas, 

bahwa kegiatan atau aktifitas para santri di 

Pesantren Darul Huda Mayak sangat padat, 

seolah-olah tiada detik yang berlalu tanpa ada 

kegiatan. Oleh karena itu, agar kegiatan dapat 

memberikan hasil yang maksimal dan sesuai 

dengan tujuan dan target yang ingin dicapai 

maka perlu adanya pengelolaan dan 

manajemen yang tepat dalam pelaksanaanya. 

Organisasi yang berada di Pesantren Darul 

Huda Mayak berperan sebagai perangkat 

pondok  untuk membina kekeluargaan semua 

santri dan mendukung semua kegiatan 

pesantren. Pengurus  pesantren Darul Huda 

                                                           
57

Lihat Transkip Dokumentasi Nomer. 01/D/16-6/2019  dalam laporan 

hasil penelitian ini.  
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Mayak berkedudukan sebagai wadah 

struktual yang merupakan unsur kelengkapan 

pesantren yang bertanggung jawab kepada 

kepala bagian kepesantrenan dan mempunyai 

tugas pokok sebagai berikut: 

1. Merancang dan mencetak garis-garis 

besar kegiatan yang ada di pesanten 

2. Melaksanakan kegiatan ekstra yaitu, 

kegiatann yang bersifat pendalaman 

terhadap ilmu pengetahuan seperti 

pengajian sorogan, wekton, kursus atau 

diklat dan lain sebagainya. 

3. Menampung dan menyalurkan aspirasi 

santri 

4. Memeberikan pendapat, usul dan saran 

kepada pengurus yayasan terutama yang 
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berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan 

demi tercapainya tujuan pendidikan.
58

 

b. Identitas Pesantren Darul Huda Mayak 

Adapun data identitas Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

Nama                 : Pondok Pesantren 

Darul Huda 

Status                 : Swasta  

Provinsi              : Jawa Timur 

Kabupaten/kota   : Ponorogo 

Kecamatan          : Ponorogo 

Desa/kelurahan    : Tonatan 

Jalan                     : Ir. H. Juanda Gg. 

VI/38 
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 Lihat Transkip Dokumentasi Nomer. 01/D/16-6/2019  dalam laporan 

hasil penelitian ini.  
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Telepon/fax          : 

0352461093/486964 

Kode pos               : 63411
59

 

c. Visi, Misi dan Tujuan  

Sebagaimana lembaga pendidikan 

yang lain, Pesantren Darul Huda Mayak 

memiliki Visi dan Misi dalam 

perkembanganya. Adapun Visi, Misi dan 

Tujuan Pesantren Darul Huda Mayak adalah 

sebagai berikut:  

a) Berilmu 

b) Beramal 

c) Bartaqwa dengan dilandasi akhlaqul 

karimah 
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 Lihat transkip dokumentasi Nomor 01/D/16-6/2019 dalam  laporan 

hasil penelitian ini. 
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Misi Pesanten Darul Huda Mayak 

adalah menumbuhkan budaya ilmu, amal, 

dan taqwa serta akhlaqul karimah pada jiwa 

santri dalam pengabdianya kepada 

masyarakat. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai 

oleh Pesantren Darul Huda adalah mendidik 

santri yang berilmu, beramal, bertaqwa dan 

baerakhlaqul karimah.
60

 

d. Keadaan pondok pesantren Darul Huda  

 Jumlah santri di pondok pesantren 

Darul Huda putri pada tahun 2019 saat ini 

adalah sebagai berikut 

 

 

                                                           
60

 Lihat transkip dokumentasi Nomor 02/D/16-6/2019 dalam  laporan 

hasil penelitian ini. 
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Tabel. 2.1 

Data santri dan kamar pondok pesantren Darul Huda putri
61

 

Asrama Mina  Asrama Shofa 

No Kamar Jumlah No Kamar 

Juml

ah 

1 1 Mina 1 15 1 1 Shofa 2 47 

2 2 Mina 1 24 2 2 Shofa 2 44 

3 3 Mina 1 6 3 3 Shofa 2 47 

4 4 Mina 1 20 4 4 Shofa 2 47 

5 5 Mina 1 22 5 5 Shofa 2 31 

6 1 Mina 2 22 6 6 Shofa 2 47 

7 2 Mina 2 23 7 7 Shofa 2 46 

8 3 Mina 2 22 8 8 Shofa 2 46 

9 4 Mina 2 12 9 1 Shofa 3 52 
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 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor. 03/D/17-6/2019 dalam  laporan 

hasil penelitian ini. 
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10 5 Mina 2 23 10 2 Shofa 3 49 

11 6 Mina 2 22 11 3 Shofa 3 47 

12 7 Mina 2 23 12 4 Shpfa 3 49 

13 1 Mina 3 51 13 6 Shofa 3 50 

14 2 Mina 3 48 14 7 Shofa 3 50 

15 3 Mina 3 43 15 8 Shofa 3 50 

16 Ustadzah 6 16 K. Shofa 5 

17 K. Mina 6 17 

Jumlah 

Total 707 

18 

Musyrifah 

Lt 1 7 

 

19 

Musyrifah 

Lt 2 13 

20 

Jumlah 

Total 408 
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Asrama Madinah  Asrama Gedung Baru 

No Kamar Jumlah No Kamar Jumlah 

1 1 Madinah 1 39 1 1 Gb 1   

2 2 Madinah 1 44 2 2 Gb 1   

3 3 Madinah 1 49 3 3 Gb 1   

4 1 Madinah 2 43 4 4 Gb 1   

5 2 Madinah 2 43 5 1 Gb 2   

6 3 Madinah 2 48 6 2 Gb 2   

7 4 Madinah 2 45 7 3 Gb 2   

8 5 Madinah 2 46 8 4 Gb 2   

9 1 Madinah 3 44 9 5 Gb 2   

10 2 Madinah 3 43 10 6 Gb 2   

11 3 Madinah 3 50 11 1 Gb 3   

12 4 Madinah 3 39 12 2 Gb 3   

13 5 Madinah 3 48 13 3 Gb 3   

14 K. Madinah 21 14 4 Gb 3   
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15 Jumlah Total 602 15 5 Gb 3   

   16 6 Gb 3   

   17 

K.Gedung 

Baru   

   18 Kesehatan 11 

   19 

Jumlah 

Total 11 

  Update Data: 14 MEI 2019 

2. Deskripsi organisasi pondok pesantren Darul Huda  

Pondok pesantren Darul Huda menerapkan 

salah satu dari sekian banyak pondok di kabupaten 

Ponorogo yang mengembangkan organisasi. Struktur 

organisasi pondok pesantren Darul Huda putri terdiri 

dari pengasuh, wakabag pendidikan, wakabag 

keamanan, dewan pengarah, dewan pembimbing,  

ketua pondok (lurah), sekretaris, bendahara, 

pengurus bidang (bidang keamanan, bidang 
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pendidikan, bidang kebersihan, bidang kesehatan, 

bidang perlengkapan, bidang dapur, pengurus 

kompleks dan pembimbing kamar. 

Gambar 1.1 

Struktur orgnisasi di pondok pesantren Darul Huda putri 

 

Organisasi sangatlah penting dalam 

menjalankan aktifitas dan kepentingan suatu 

lembaga. Aktifitas santri di pondok pesantren Darul 

Huda begitu padat seolah-olah tiada detik yang 

BENDAHARA 

Nurul Azizah 

Siti Fatimah Zahroh 

KOORD KEBERSIHAN 
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berlalu tanpa ada kegiatan. Oleh karena itu, agar 

setiap kegiatan dapat memberikan yang  hasil yang 

maksimal dan  sesuai dengan tujuan dan target sesuai 

yang diinginkan dicapai maka perlu adanya 

pengelolaan dan manajemen yang tepat dalam 

pelaksanaanya. Perlu diketahui bahwa organisasi 

yang ada di pondok pesantren Darul Huda berperan 

sebagai perangkat pondok untuk membina 

kekeluargaan semua santri dan mendukung semua 

kegiatan pondok. Pengurus pondok pesantren Darul 

Huda berkedudukan sebagai wadah structural yang  

merupakan unsur kelengkapan pondok yang 

bertanggung jawab kepada ketua yayasan dan 

mempunyai tugas berikut : 

1) Merancang dan mencetak garis-garis besar 

kegiatan yang ada di pondok 
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2) Melaksanakan kegiatan ekstra yaitu kegiatan yang 

bersifat pendalaman terhadap ilmu pengetahuan 

seperti sorogan, wekton, kursus, dan lain 

sebagainya. 

3) Menampung dan menyalurkan aspirasi santri 

4) Memberikan pendapat, usul dan saran kepada 

pengurus yayasan terutama yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi dan demi tercapainya tujuan 

pendidikan. 

 Secara garis besar kepengurusan atau system 

organisasi yang ada di pondok pesantren Darul Huda 

adalah: 

a) Pengurus yayasan yang meliputi pimpinan 

pondok, dewan penasehat, para kepala sekolah, 

para kepala bagian dan lain sebagainya. 
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b) Kepengurusan dibawah naungan madrasah atau 

sekolah yang berupa OSIS, DA, DG, PMR, dan 

HIMMAH.  

c) Kepengurusan pondok sesuai dengan struktur 

yang dibuat mulai tingkat kepala bagian, 

pengurus harian, dewa pengarah, dewan 

pembimbing, pengurus bidang yang meliputi 

bidang pendidikan, keamanan, peribadatan, 

kebersihan, kesehatan, binkat, dapur, 

perlengkapan dan seterusnya sampai 

kepengurusan kamar yang beranggotakan 

pembimbing kamar dan anggota kamar. 
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Tabel 2.2 

Daftar pembimbing kamar masa khidmah 

2019/2020 

Asrama Madinah 

Kamar 1 Madinah 1 Kamar 2 Madinah 2 

No Nama No Nama 

1. Durotul Muafiroh 1. Azizah Nuraini 

2. Fadila Siti Amanah 2. Sindi Suci N 

3. Lalelika M 3. Binti Mutiatul 

4. Musroatul Isnaini 4. Zanur Fadilah 

5. Eka Nur Laila 5. Ima Muawanah 

6. Irma Fatmawati 6. Sisiliya Amalia 

7. Puji Sri Lestari 7. Safrina Nur Aini 

Kamar 3 Madinah  1 Kamar 1 Madinah 2 

No Nama No Nama 

1. Siti Marfuah 1. Tri Eka Puji 
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2. Suci Rahmawati 2. Wafa Jamilatun 

3 . Nanik Wulandari 3. Munalisa Lestari 

4. Dina Oktavia 4. Tutik Alawiyah 

5. Ratna Eka 5. Mukhlis Eka 

6. Anis Dwi Zubaidah 6. Yuni Herdianti 

7. Yovie Carina 7. Luluk Kudrotun 

Nada 

Kamar 2  Madinah 2 Kamar 3 Madinah 2 

No Nama No Nama 

1. Mursidah 1. Santi Supriani 

2. Rudhot Ilana 2. Darul Sukma 

3. Isti Nur Khasanah 3. Sali Fitria 

4. Anida Kofia 4. Sayekti Nur Diana 

5. Soviatul M 5. Siti Aminah 

6. Binti Nurul 6. Wahyu Nur Alvi 

7. Idayati Mariana 7. Bela Amalia 
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Kamar 4 Madinah 2 Kamar 5 Madinah 2 

No Nama No Nama 

1. Wanda Lestari 1. Iza Alfiani 

2. Wofa Masturani 2. Yeni Nuriyah Fitri 

3. Andam Ayu 3. Ayu Magfiroh 

4. Irma Yosi 4. Almifdariyati 

5. Nur Handayani 5. Ratna Sari 

6. Lailatun Ni’ma 6. Imroatus Sholikah 

7. Fitriana Dewi 7. Alfika Sinta 

Kamar 1 Madinah 3 Kamar 2 Madinah 3 

No Nama No Nama 

1. Ela Nur Fitriani 1. Eli Fitrianingrum 

2. Elis Aike 2. Wiji Inganatul 

3. Ayu Andini 3. Vivi Rahma Dianti 

4. Vila Ali 4. Nur Khoufik 

5. Sitiur Jannah 5. Rohmatul Choir 
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6. Na’imatul Hafidah 6. Arifatul Hamidah 

7. Siti Nur Azizah 7. Ita Mustaina 

Kamar 3 Madinah 3 Kamar 4 Madinah 3 

No Nama No Nama 

1. Siti Namira 1. Linatul Chariroh 

2. Koniatul M 2. Miftah Sa’adatul 

3. Lutfiatul Zahro 3. Indriani 

4. Siti Wakhidatul 4. Sitimaimunah 

5. Linanda Wulandari 5. Amalia Kusniati 

6. Elfin Na’imatul 6. Khordatul Bisyaroh 

7. Anisaul Arifiyah 8. Miftahul Sholikah 

Kamar 5 Madinah 3 

No Nama 

1. Dela Masfufaisya 

2. Rufaida 

3. Siti Lutfia 
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4. Faridatul Magfiroh 

5. Alfina Nur Azizah 

6. Rizki Kurniawati 

7. Lutfi Nur Rizki 

8. Nurin Fauziatl 

 

Asrama Shofa 

1 Shofa 2 2 Shofa 2 

No Nama No Nama 

1. Aminah Esa 1. Isma Nur Jannah 

2. Masnita Nurziahman 2. Alfiani Dzubaidah 

3. Nabila Roudhotun 3. Magfirotul 

Istiqomah 

4. Zaiyani 4. Alfina 

Nurhidayah 

5. Edwin Fidaroyani 5. Risalatun Nurul 
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6. Rina Arina 6. Siti Mutamatun  

7. Maratus Sholikhah 7. Iza Amalia 

8.  8. Endarwati 

 Kamar 3 Shofa 2  Kamar 4  Shofa 

2 

No Nama No Nama 

1. Sri Lestari 1. Ayu Agustin 

2. Uswatun Khasanah 2. Siti Mutmainah 

3. Mas Afida 3. Lina Murseha 

4. Diah Milenia 4. Eka Listriana 

5. Asrianti 5. Fadilatul Lutfi 

6. Henti Yuliana 6. Nur Laili 

7. Vina Nur Mamluatul 7. Dea Alfian 

  8. Esti Maratus 

 Kamar 6 Shofa 2   Kamar 7 Shofa 2 

No Nama No Nama 
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1. Vivin Nur Alifah 1. Rina Nurhaniatul 

2. Lailatul Fadilah 2. Linda Novitasari 

3. Ulva Nafisatun 3. Siska Nur Afni 

4. Ning Khoiriatun 4. Siti Zulaikah 

5. Iin Masamah 5. Zumrotul Afifah 

6. Niswatul Muflihah 6. Irma Wijayanti 

7. Hidayati 7. Aina Binti 

8. Halimatus 8. Mufika Zahratun 

 Kamar 8 Shofa 2   Kamar 1 Shofa 3 

No Nama No Nama 

1. Putri Dwi Nurniati 1. Sintia Alfi 

2. Uswatun Khasanah 2. Yuni Kurniawati 

3. Rafiatul Wakhidah 3. Lutfi Ulva Azizah 

4. Amin Binti Salma 4. Uswatun 

Khasanah 

5. Muslimah 5. Sulistyana 
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6. Nurma Fitria 6. Roudhotul 

Hani’ah 

7. Rosyida Kusuma 7. Rizka Rahmawati 

8. Jasmine Ambar Wati 8. Sri Wulandari 

 Kamar 2 Shofa 3   Kamar 3 Shofa 3 

No Nama No Nama 

1. Nadia Eliyana 1. Hidayati Nur 

Istiqomah 

2. Mia Aminatul 2. Nurulfitri Rodiah 

3. Kurina Wati 3. Suci Kusuma 

4. Elda Ayu Magara 4. Umi Rosidah 

5. Rosida 5. Umi Markhamah 

6. Dewi Almunawaroh 6. Kholifatul Izul 

7. Tasya Hanifa 7. Oktavia Nur 

8. Citra Puspitasari 8. Halimatus Zahra 

 Kamar 4 Shofa 3   Kamar 6 Shofa 3  
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No Nama No Nama 

1. Sukma Ayu 1. Miftakhul 

Khasanah 

2. Rumaidah 2. Mamluatul 

Hikmah 

3. Sri Rani 3. Emi Rokhayati 

4. Umi Nur 4. Selvi Nurul 

5. Mutmainah 5. Titis Alawiyah 

6. Siti Mar’atus Sholikhah 6. Aldila Rahma 

7. Siti Zainatul 7. Zulfata 

8. Devi Angita 8. Desi Muria 

 Kamar 7 Shofa 3   Kamar 8 Shofa 3 

No Nama No Nama 

1. Salsa Yuhar 1. Indriana 

2. Tritasariningrum 2. Aprilia Nur 

Afifah 
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3. Zulfa Ni’matur 3. Umi Mardiatul 

4. Puji Astuti 4. Puput 

Martiningsih 

5. Putri Mayasari 5. Lailatul Arifah 

6. Firda Ayu 6. Meilana 

7. Galuh Dianita 7. Muliatul 

8. Hasna Dila 8. Akhrim Awaliyah 

 

Asrama Mina 

1 Mina 1 2 Mina 1 

No Nama No Nama 

1. Yulianti Hastuti 1. Meilinda 

2. Iza Rihmatul 2. Etik Fitriani 

 Kamar 3 Mina 1  Kamar 4 Mina 1 

No Nama No Nama 

1. Uswatun Khasanah 1. Ernawati 
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  2. Wafi Magfiroh 

 Kamar 5 Mina 1   Kamar 1 Mina 2 

No Nama No Nama 

1. Lilis Cahyati 1. Binti Mahmudah 

2. Mega Susanti 2. Esti Sri Wahyuni 

3. Kamar 2 Mina 2  3. Kamar 3 Mina 2 

No Nama No Nama 

1. Hesti Rahayu 1. Atikah Rahma 

2. Denti Aprilia 2. Rizki Dinar 

 Kamar 4 Mina 2   Kamar 5 Mina 2 

No Nama No Nama 

1. Sanita Nur 1. Asiati 

2. Hilma Alaudina 2. Windi Yunia 

 Kamar 6 Mina 2   Kamar 7 Mina 2 

No Nama No Nama 

1. Sugeng Nur Oktaviani 1. Dewi Nurul Fitria 
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2. Siti Zainuroh 2. Silvi Novitasari 

  3. Suci Lailatul 

Qoimah 

 Kamar 1 Mina 3  Kamar 2 Mina 3 

No Nama No Nama 

1. Nur Rohmah 1. Lu’lu’il Unif 

2. Tri Wahyuningsih 2. Naza Putri 

3. Angiya Nur Khasanah 3. Nisaul Mahmudah 

 

3. Deskripsi kepemimpinan pembimbing kamar. 

 Di pondok pesantren Darul Huda tardapat 

sederet keorganisasian yang bertugas membantu agar 

kegiatan belajar mengajar di pondok dapat berjalan 

dengan maksimal. Seiring dengan banyakanya santri 

maka pengurus harian pondok saja tidak cukup. Oleh 

sebab itu harus ada seseorang yang mengontrol 

mulai ketika mereka berada di kamar ataupun 



121 
 

 

madrasah. Ketika santri berada di pondok mereka 

akan di bimbing oleh pengurus sedangkan ketika di 

madrasah akan di bimbing oleh guru-guru keduanya 

harus memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk 

siswa yang berakhlak baik sesuai dengan harapan 

orang tua, agama, dan bangsa. 

 Kepengurusan di pondok pesantren Darul 

Huda ada yang ditunjuk langsung dari pengasuh ada 

yang melalui hasil pilihan terbanyak dan ada yang 

melalui sebuah kewajiban ketika sudah waktunya 

harus memimpin. Kepemimpinan yang terakhir  

inilah yang menjadi ciri khas pondok pesantren 

Darul Huda dan jarang di temui di pondok pesantren 

yang lainya. System kepemimpinan pembimbing 

kamar adalah suatu kewajiban yang harus diemban 

oleh santriyang sudah selesai menamatkan 

pendidikan menengah atau seusia mahasiswa.  
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 Untuk penempatan santri dibentuk dengan 

asrama yang terdiri dari kamar-kamar. Di dalam 

kamar terdiri dari santri dengan kuota 40 atau lebih 

dengan tingkatan yang sama. Kamar merupakan 

tempat istirahat sekaligus tempat belajar bersama-

sama dalam keseharian santri. Dalam hal ini 

diperlukan adanya pengontrol dan pengarah aktivitas 

mereka yang mana hal tersebut ditugaskan kepada 

pembimbing kamar. Hal-hal yang mereka bina 

adalah terkait kegiatan santri sehari-hari mulai 

bangun tidur hingga kembali istirahat dimalam hari. 

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan pembimbing  

kamar secara terperinci antaraTujuan dari pembinaan 

yang dilakukan oleh pembombing kamar secara 

terperinci antaraTujuan dari pembinaan yang 

dilakukan oleh pembombing kamar secara terperinci 

antara lain: 
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a) Mendidik akhlak dan tingkah laku santri 

b) Memberi contoh dan mengajarkan kepedulian 

terhadap sesama teman 

c) Mengarahkan jadwal piket makan, roan(bersih-

bersih), dan lain-lain. 

d) Membantu dan mengarahkan mereka dalam 

menghadapi permasalahan di pondok.
62

 

Tabel. 2.3 

Tugas dan tanggung jawab pembimbing kamar
63

 

No. Tugas Dan Tanggung Jawab Pembimbing 

Kamar Pondok Pesantren Darul Huda 

Putri 

1. Bertanggung jawab penuh atas keadaan 

kamar 

                                                           
62
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2. Membantu pengurus dalam menertibkan 

santri 

3. Membantu rekan-rekan santri dalam menaati 

peraturan 

4. Membantu rekan-rekan santri memiliki sikap 

akhlakul karimah dan sopan santun. 

5. Bertanggung jawab atas segala kegiatan & 

aktivitas santri 

6. Membantu menertibkan kegiatan ja’maah, 

piket, danlainlain 

7. Mengontrol tempat tidur, makan, dan 

kebutuhan kamar 

8. Menangani masalah-masalah kamar 

9. Mengontrol  kesehatan santri 

10. Mengontrol kebersihan kamar 

11. Membina kerja sama dengan pembimbing 

satu kamar danjuga pembimbing kamar yang 
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lain dalam menertibkan santri 

12. Berkonfirmasi dengan wali santri jika 

dibutuhkan 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran ketua pondok dalam pembimbingan 

pembimbing kamar  

Ketua pondok merupakan pengurus 

tingkat atas yang berada di pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak ini ia adalah tingkatan paling 

atas yang mengawasi dan menjadi penanggung 

jawab atas segala bidang-bidang yang ada di 

pondok. alasan di bentuknya keorganisasian 

pembimbing kamar yang diawasi oleh ketua 

pondok adalah karena banyaknya santri tidak 

mungkin di awasi secara langsung oleh ketua 
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pondok, seperti yang di ungkapkan oleh saudari. 

Alfia Yuliana Putri selaku ketua pondok: 

 Diadakanya pembimbing kamar agar bisa 

membantu terlaksananya kinerja pengurus agar 

lebih dekat dengan anak-anak atau santri selain 

itu juga agar bisa mengontrol anak k kamar 

disetiap harinya karena pengurus saja tidak 

mungkin untuk mengawasi satu persatu santri. 

Selain itu yang mengetahui karakter mereka juga 

pembimbing kamar yang setiap harinya berada 

disitu.
64

 

 

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh 

ketua pondok bahwa  diadakanya pembimbing 

kamar diharapkan bisa membimbing santri-

santri di keseharianya. Dan mampu menjadi ibu 

yang baik bagi santri ketika di pesantren. 

Selain itu pembimbing kamar juga 

diberikan tanggung jawab dalam mengurus 
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santri-santri di kamar. Seperti yang dijelaskan 

oleh ketua pondok: 

Pembimbing kamar diberikan tanggung 

jawab untuk mengingatkan anak-anak kamar 

dan juga membimbing ketika ada masalah 

tentang anak kamar yang mereka tidak paham. 

Dan juga ikut mengoprak-oprak ketika ada acara 

pondok .
65

 

 

Kemudian peneliti kembali bertanya 

apakah ada syarat khusus yang diberikanterhadap 

santri yang ingin menjadi pembimbing kamar. 

Tidak ada syarat yang khusus yang 

diberikan kepada santri yang ingin menjadi 

pembimbing kamar seperti yang diungkapakan 

oleh ketua pondok.: 

Syaratnya hanya ketika mereka luluas aliyah 

dan masih berada di pondok pesantren maka 

mereka langsung menjadi pembimbing kamar 
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dan mereka diberikan tanggung jawab untuk 

mengurus dan mendidik santri-santri.
66

 

 

Kemudian peneliti kembali bertanya 

apakah tujuan dengan membentuk 

keorganisasian pembimbing kamar tersebut. 

Tujuanya adalah untuk menjalin 

kesinambungan antara pembimbing kamar dan 

pengurus seprti yang dijelaskan oleh ketua 

pondok: 

Tujuan diadakanaya pembentukan 

keorganisasian pembimbing kamar adalah agar 

terjaga kesinambungan antara pengurus dan 

pembimbing kamar untuk mengurus santri
67

 

 

Kemudian peneliti kembali bertanya 

bagaimana kriteria seorang pembimbng kamar 

yang berhasil dalam mendidik kedisiplinan dan 

kepribadian santri  
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Seperti yang dijelaskan oleh ketua pondok: 

Kriteria keberhasilan pembimbing kamar 

yang berhasil dalam mendidik santri adalah 

bahwa santri tersebut sudah menurut kepada 

pembimbing kamarnya.
68

 

  

Setelah anak-anak tersebut menurut 

kepada pembimbing kamarnya maka 

pembimbing kamar dinyatakan berhasil dalam 

mendidik santri dengan baik. 

2. Peran pembimbing kamar dalam pelaksanaan 

pembinaan kepribadian yang baik bagi santri 

pondok pesantren Darul Huda Putri 

Setiap lembaga pendidikan baik formal 

ataupun nonformal mengharapkan lulusan yang 

bekeprribadian baik juga mempunyai rasa 

disiplin yang tinggi, karena hal ini menjadi 

sorotan para masyarakat terhadap kwalitas 
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sekaligus menjadikan pertimbangan khususnya 

bagi para orang tua dalam menyekolahkan anak-

anaknya ke lembaga tersebut. 

Begitu juga di lembaga pondok pesantren 

Darul Huda juga berusaha mewujudkan atau 

menciptakan generasi yang berdisiplin tinggi dan 

berkepribadian baik. Oleh karena itu harus ada 

wadah dan bimbingan dari semua pihak baik 

pengurus, guru maupun orang tua untuk 

membina anak didiknya agar menjadi santri yang 

diharapkan. 

Untuk mewujudkan anak didik yang 

berdisiplin tinggi dan berkepribadian baik maka 

dibentuklah organisasi pengurus dari tingkatan 

ketua atau lurah, dan  pengurus bidang-bidang 

pondok. Akan tetapi pengurus saja kurang 

mencukupi untuk membina santri-santri yang 
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jumlahnya sangat banyak, untuk itu perlu adanya 

pengurus kamar atau yang disebut pembimbing 

kamar yang selalu mengetahui tingkah laku 

sehari-hari dan harapanya mampu mengarahkan 

para santri untuk mempunyai rasa disiplin yang 

tinggi dan berkepribadian baik. Diantara 

pembinaan kedisiplinan dan kepribadian yang 

dilakukan oleh pembimbing kamar adalah : 

a) Pendekatan dan nasehat 

Berbagai macam karakter para santri 

yang berbeda-beda memerlukan cara khusus 

untuk pembinaan kepribadian mereka. Upaya 

yang sering kali dilakukan pembimbing 

kamar pertama kali adalah dengan 

pendekatan yaitu dengan menjadi seorang 

teman bagi para santri. Seperti yang telah 

diungkapkan oleh Rizki Kurniawati : 
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Karenna mereka masih asing dengan 

pembimbing kamar maka partisipan 

pembimbing kamar yang pertama adalah 

mendekatinya dengan cara menjadi teman 

yang  baik bagi mereka dengan  itu nanti 

mereka bisa diarahkan dengan lebih baik.
69

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat 

diketahui bahwa salah satu cara dalam 

membina kepribadian yang baik bagi santri 

adalah seorang pembimbing kamar harus 

mendekti dan menjadi teman bagi para santri. 

jadi ketika para pembimbing kamar sudah 

mulai akrab dengan mereka maka 

pembimbing kamar akan mudah untuk 

menasehati dan mengajarkan kepribadian 
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yang baik sesuai dengan etika pondok 

pesantren yang telah diajarkan. 

Kemudian peneliti bertanya kembali 

melalui kegiatan apa sajakah kegiatan 

pembinaan kepribadian dilakukan. 

”Sedikit kegiatan dari pondok dan juga 

pengarahan dari pembimbing kamar misalnya 

dengan kegiatan sprogan, wekton, pengajian 

bada ashar dan lain sebagainya”
70

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan pondok 

juga ikut mempengaruhi kepribadian santri 

disertai oleh bimbingan dari pembimbing 

kamar.  

Kemudian peneliti kembali bertanya 

kepada pembimbing kamar yang lain yaitu 

kepada Saudari Irma yosie oktavia tentang 
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bagaimana cara menanamkan kepribadian 

yang baik terhadap santri 

“Mencontohkan dari diri sendiri terlebih 

dahulu.”
71

 

Berdasarkan wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa cara penanaman 

kepribadian yang dilakukan adalah dengan 

memulainya terhadap diri sendiri dahulu 

kemudian di cntohkan terhadap santri. 

b) Suri tauladan  

  Suri tauladan merupakan proses 

pembentukan kepribadian santri yang 

dilakukan oleh pembimbing kamar yaitu 

dengan memberikan contoh-contoh yang baik 

dan menerapkanya di kehidupan santri karena 

santri akan mengamati dan meniru setiap 
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tingkah laku seorang pembimbing kamar 

yang sebagai diketahuinya sebagai orang tua 

kedua bagi santri setelah di pondok. 

Berdasarkan kutipan wawancara dengan 

saudari Kartika. 

 Biasanya tidak langsung  mengajari para 

santri dengan berbagai kata-kata karena 

mereka cenderung menyepelekan, saya lebih 

memilih memeberikan contoh secara 

langsung dan menerapkanya di kamar karena 

dengan begitu mereka akan  mengamati saya 

dan lama-kelamaan akan meniru apa yang 

saya lakukan.
72

 

 

Dari ungkapan di atas dapat 

disimpulkan bahwa di pondok saudari kartika 

mencontohkan perilaku yang baik dan 

menerapkanya pada santri di pondok 

pesantren agar mereka bisa mengamati secara 
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langsung bagaimana sikap yang baik yang 

harusnya dilakukan oleh santri. 

Kemudian peneliti kembali bertanya 

kepada pembimbing kamar yang lain yaitu 

Saudari. Lujeng Lutkuriyah tentang 

penanaman kepribadian yang baik. 

“Sebagai pembimbing kamar, kita harus 

memberi contoh yang baik kepada anak 

kamar, agar mereka mencontoh yang baik 

pula. Dan jika kita menyuruh,maka kita juga 

harus melakukanya terlebih dahulu, agar 

mereka tidak memberontak”
73

 

  

Berdasarkan wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa cara membina 

kepribadian santri juga dengan menggunakan 

suri tauladan yaitu dengan memberikan 

contoh kemudian mengajarkan kepada santri.  
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c) Membimbing dan mengarahkan pada hal 

yang baik 

Pengarahan pada santri juga harus 

dilakukan agar mereka tetap pada jalanya 

yaitu jalan yang baik dan benar sesuai yang 

telah membudidaya di lingkungan pesantren. 

hal ini seperti yang dipaparkan oleh Lujeng 

lutkuriyah : 

Mengarahkan pada santri  itu juga perlu 

karena kalau mereka tidak diarahkan pada hal 

yang baik mereka akan seenaknya sendiri 

atau tidak akan patuh pada pengurus, selain 

diarahkan saya juga membimbing dan 

mendampingi setiap perilaku siswa dalam 

sehari-harinya.
74

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut 

dapat diketahui bahwa mendidik anggota 

kamarnya dengan cara pengarahan dan 

pembimbingan dalam kehidupan sehari-
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harinya mereka akan terbiasa dan ada yang 

mengingatkan ketika mereka berada pada 

jalur yang salah. 

Kemudian peneliti kembali bertanya 

kepada pembimbing kamar yang lain Saudari. 

Irma Yosie oktavia tentang bagaimana cara 

mendidik santri yang baik: 

“Mengajak adek-adek untuk selalu 

berbuat baik kepada sesamanya.”
75

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dalam hal mendidik 

santri seorang pembimbing kamar mengajak 

anak-anak kamar atau sntri untuk selalu 

berbuat baik kepada semua orang. 
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 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/D/21-6/2019  dalam laporan 

hasil penelitian ini. 
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3. Peran pembimbing kamar dalam pelaksanaan 

pembinaan kedisiplinan santri di Pondok 

Pesantren Putri 

Dalam sebuah pondok  pesantren pasti 

dikenal dengan ciri khas santri yang berdisiplin 

tinggi di masyarakat. hal tersebut sudah menjadi 

sorotan di kalangan masyarakat yang meyakini 

bahwa ketika seorang anak dimasukkan dalam 

pesantren maka anak tersebut akan mempunyai 

akhlaq dan sifat kedisiplinan yang tinggi karena 

dalam aktivitas di pesantren mereka sudah 

dituntut untuk disiplin dalam melaksanakan 

aktivitas-aktivitas yang ada di sebuah pesantren 

tersebut. Untuk mewujudkan anak didik yang 

berdisiplin tinggi di Pondok pesantren Darul 

Huda. 
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Untuk mewujudkan santri yang 

berdisiplin sangat perlu pembinaan dari 

pembimbing kamar karena merekalah salah satu 

acuan untuk mendidik santri dalam lingkup 

kamar. Kegiatan penanaman kedisiplinan yang 

dilakukan oleh pembimbing kamar akan 

dipaparkan oleh Saudari Irma Yosie Oktavia 

“Dengan mengajak adek-adek untuk 

belajar melaksanakan kewajiban tepat waktu. 

Misalnya: sholat jamaah, mengaji
76

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pembinaan 

kedisiplinan santri yang dilakukan oleh 

pembimbing kamar adalah dengan mengajak 

santri untuk melaksanakan kewajiban atau 
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 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/21-6/2019  dalam  laporan 

hasil penelitian ini. 
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kegiatan pondok cntoh yaitu sholat jamaah dan 

mengaji. 

Kemudian peneliti kembali bertanya 

kepada pembimbing kamar yang lain apakah 

tujuan dari dilakukanya pembinaan kedisiplinan 

terhadap santri  seperti yang dipaparkan oleh 

Saudari. Anisaul Arifiyah: 

“Supaya anak-anak bisa menghargai 

waktu dengan baik
77

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diadakanya 

pembinaan kedisiplinan adalah agar santri-santri 

bisa lebih menghargai waktu dan memanfaatkan 

waktu dengan baik. 
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 Lihat Transkip Wawancara Nomor /06/W/18-6/2019 dalam  laporan 

hasil penelitian ini. 
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Kemudian peneliti kembali bertanya 

kepada pembimbing kamar yang lain yaitu 

Saudari. Rizki Kurniawati terkait peran dan 

tanggung jawab apa saja yang dilakukan oleh 

seorang pembimbing kamar dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri. 

“Telaten dalam menanyakan apakah 

mereka sudah melakukan kewajiban sebagai 

anggota kamar dalam peraturan serta sangsi bagi 

yang melanggar”
78

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dalam mendidik dan 

membimbing santri di butuhkan ketelatenan 

dalam pembimbinganya. 
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 Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/18-6/2019 dalam  laporan 

hasil penelitian ini. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Pelaksanaan kepemimpinan pembimbing kamar 

di pondok pesantren Darul Huda putri 

Peran kepemimpinan dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat tidak akan pernah hilang. 

Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari 

perlu adanya seorang pemimpin sebagai tempat 

menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah 

serta dapat mendapatkan solusi yang baik agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Di pondok 

pesantren Darul Huda terdapat banyak santri yang 

masing-masing pribadi memiliki sifat dan 

kepribadian berbeda-beda.  

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan 

seni dan keterampilan dalam memanfaatkan 

143 
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kekuasaanya untuk mempengaruhi orang lain, agar 

melaksanakan aktifitas tertentu yang diarahkan pada 

tujuan tertentu. Dalam menghadapai berbagai situasi 

dan kondisi tertentu seorang pemimpin harus 

melakukan upaya perubahan karakter. hal ini 

dikarenakan, perubahan karakter merupakan strategi 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

Seorang pemimpin sepatutnya memiliki akuntabilitas 

yang tinggi, yaitu penuh tanggung jawabdan dapat 

diandalkan. Artinya, seluruh perkataan, pikiran dan 

tindakanya dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat atau setiap anggotanya.
79

 

Hasil dari wawancara dengan ketua pondok, 

bahwasanya perlu adanya kepemimpinan sistem 

pembimbing kamar, karena selain agar keadaan 

santri lebih terkontrol juga menjadi wadah agar 

                                                           
79

 Bimo walgio, psikologi sosial, edisi revisi, Andi ofset, Jogjakarta, 

2003, 7 
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semua santri berkesempatan menjadi pengurus atau 

pemimpin, hal ini dikarenakan tidak semua santri di 

pondok pesantren Darul Huda menjadi pengurus 

yang sifatnya dipilih dari atasan berdasarkan 

kecakapan tertentu, sehingga melalui pembimbing  

kamar inilah santri yang belum dijadikan pengurus 

tetap cakap dalam membina anak-anak yakni melaui 

kepengurusan kamar
80

. 

Sebelum pembimbing kamar membina anak-

anak kamarnya mereka juga diberikan tanggung 

jawab untuk mengurus anak-anak kamar dalam 

kegiatan sehari-harinya dari hasil wawancara dengan 

ketua pondok sdri. Alfia Yuliana Putri dapat penulis 

simpulkan bahwa pembimbing kamar bereperan 

sangat penting kepada santri-santri yaitu sebagai 

pengingat ketika mereka akan melalukan sesuatu 
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 Jerry H. Makawimbang, kepemimpinan  pendidikan yang bermutu, 

(Bandung: alfabeta, 2012), 2017-208 
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yang mereka belum pahami dalam kegiatan pondok 

dan juga untuk pengingat atau mengoprak-oprak 

anggota kamar ketika ada kegiatan. Agar 

kepribadian santri menjadi terarah serta tertata 

dengan baik seperti yang diharapkan karena 

pendidikan terkait kepribadian sangatlah penting 

dalam sebuah pesantren. selain itu pembimbing 

kamar adalah orang yang paling dekat dengan santri 

atau anggota kamar ia berperan sebagai orang tua 

kedua di dalam pondok pesantren yang 

mengarahkan, membimbing sekaligus mencetak 

kepribadian santri dari yang belum baik menjadi 

baik.
81

  

Selain itu tujuan diadakanaya keorganisasian 

pembimbing kamar juga bertujuan untuk menjaga 

terjalinya kesinambungan atau komunikasi antara 
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 Abdul munir mulkhan, cerdas di kelas sekolah kepribadian, 

(Yogjakarta: kreasi wacana yogyakarta, 2002),33. 
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pembimbing kamar dengan pengurus dalam 

membina santri karena dari pihak pengurus saja 

tidak mungkin bisa mengawasi anak-anak atau santri 

di dalam lingkup kamar dalam kegiatan sehari-

harinya. Jadi peran pembimbing kamarlah yang 

diutamakan oleh pengurus.  

 Menurut analisi penulis disinilah peran 

penting seorang pendidik yang keberadaanya 

dinamai dengan pembimbing kamar dalam 

mempengaruhi anak didiknya dengan jalan yang 

berupa usaha, memimpin dan membimbing agar 

anak didiknya berada pada jalan yang benar. Dan 

dapat terarah dengan baiik. 
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B. Peran pembimbing kamar dalam meningkatkan 

Kedisiplinan dan  Kepribadian yang baik  Santri  

di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

Kedisiplianan dapat dilihat dari keseharian 

santri dalam melakukan  kegiatan sehari-hari jika 

seorang santri sudah berdisiplin dalam melakukan 

kegiatan-kegiatanya maka kegiatan tersebut tidak 

akan keteteran dalam menjalaninya. Seorang santri 

harus mempunyai kedisiplinan dalam kegiatanya 

dari bangun sampai tidur kembali karena kalau 

sedikit saja santri tidak tepat dalam kegiatanya maka 

kegiatan selanjutnya juga akan terbengkalai. Begitu 

pula dengan kepribadian atau karakter, seorang 

santri harus mempunyai karakter yang baik atau 

kepribadian sebagaimana mestinya santri yang 

berada di pondok pesantren karena seorang santri 
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adalah harapan utama dari kedua orang tuanya, 

mereka diharapkan setelah keluar dari pesantren 

akan menjadi pribadi yang berdisiplin tinggi dan 

berkepribadian baik di lingkungan pesantren maupun 

di lingkungan masyarakat nantinya.
82

 

Menurut penulis kedua hal tersebut sangatlah 

penting dalam kehidupan sehari-hari santri karena 

mereka diharapkan menjadi pribadi yang baik 

setelah mereka keluar dari pondok pesantren tersebut 

dan dengan harapan agar bermanfaat bagi 

masyarakat maupun keluarganya. 

Di lingkungan pondok pesantren Darul Huda 

memiliki banyak murid yang tentunya memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu 

adanya pemimpin yang dalam istilah pesantren 
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 Mulyasana, manajemen pendidikan karakter, (Jakarta: Pt bumi 

aksara,2013), 26-28 
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dinamakan pengurus yang tugasnya membantu dan 

membina serta membimbing santri agar sesuai 

dengan norma atau aturan yang berlaku di 

lingkungan tersebut. Slah satu usaha yang dilakukan 

di Pondok Pesantren Darul Huda dalam membina 

kedisiplinan dan kepribadian santri adalah dengan 

diadakanya sistem pembimbing kamar. Berdasarkan 

surve dan wawancara lapangan, penulis menemukan 

dan menyimpulkan bahwa usaha pembimbing kamar 

dalam meningkatkan kedisiplinan santri yaitu 

dengan berbagai cara diantaranya melalui: 

1. Pendekatan dan nasehat 

Berbagai macam karakter para santri 

yang berbeda-beda memerlukan cara khusus 

untuk pembinaan kepribadian mereka. Upaya 

yang sering kali dilakukan pembimbing kamar 

pertama kali adalah dengan pendekatan yaitu 
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dengan menjadi seorang teman bagi para santri. 

Seperti yang dipaparkan oleh Saudari. Rizki 

kurniawati bahwa nasehat sangatlah penting 

untuk membangun kepribadian santri yang baik. 

2. Suri tauladan  

Suri tauladan merupakan proses 

pembentukan kepribadian santri yang dilakukan 

oleh pembimbing kamar yaitu dengan 

memberikan contoh-contoh yang baik dan 

menerapkanya di kehidupan santri karena santri 

akan mengamati dan meniru setiap tingkah laku 

seorang pembimbing kamar yang sebagai 

diketahuinya sebagai orang tua kedua bagi santri 

setelah di pondok. Seperti yang dijelaskan oleh 

Saudari. Kartika bahwa peneladanan pada santri 

sangatlah penting karena santri akan melihat 

tingkah laku yang utama dari seorang tertua 
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dengan begitu lama-kelamaan santri akan 

meniru berilaku pembimbing kamarnya. Jika 

pembimbing kamar memberikan cntoh dan 

teladan yang baik maka hasilnya juga akan baik 

pada santri. 

3. Membimbing dan mengarahkan pada hal yang 

baik 

Pengarahan pada santri juga harus 

dilakukan agar mereka tetap pada jalanya yaitu 

jalan yang baik dan benar sesuai yang telah 

membudidaya di lingkungan pesantren. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari. 

Rahma adila bahwa membimbing dan 

mengarhkan santri sangatlah penting jika santri 

diarahkan dan dibimbing  pada hal yang baik 
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maka santri akan mempunyai karakter yang baik 

pula. Begitu pula dengan kepribadian.
83

 

Kepribadian seorang santri akan terlihat 

dari keseharianya.. Seorang santri yang 

mempunyai kepribadian atau karakter yang baik 

adalah seorang santri yang dapat menempatkan 

dimana dia harus berbuat atau berperilaku sopan 

terhadap sebaya, atau orang yang lebih tua 

darinya. disnilah peran seorang pembimbing 

kamar sangat penting dalam kehidupan santri. 

Seorang pembimbing haruslah bisa 

mengarahkan pada hal yang baik dan harus bisa 

mengubah perilaku santri dari yang belum baik 

menjadi baik. Karena kepribadian atau karakter 

sangat berperan pada kehidupan santri nantinya. 

Seorang santri yang memiliki karakter atau 
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 Agus sujianto, dkk, psikologi kepribadian (Jakarta: PT bumi aksara, 
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kepribadian baik akan sangat membanggakan 

bagi keluarganya kelak karena memang tujuan 

dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya di 

pondok pesantren adalah agar anaknya 

mempunyai sifat atau karakter yang baik dan 

berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan 

agama islam.
84
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 Nana syaodih, landasan psikologi proses pendidikan, (Bandung: Pt 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang 

peran kepemimpinan pembimbing kamar dalam 

meningkatkan kedisiplinan dan kepribadian santri di 

Pondok Pesantren Darul Huda Putri, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kedisiplinan terhadap santri 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 

dengan pengarahan terhadap santri dan 

pembimbingan dalam setiap kegiatan sehari-

harinya. mereka juga diberikan berbagai macam 

tata tertib kamar dan peraturan-peraturan kamar 

yang harus mereka patuhi, selain itu  Mereka 

juga akan selalu diingatkan oleh pembimbing 

kamarnya ketika akan melakukan kegiatan yang 
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mereka tidak tahu. Pembimbing kamar memulai 

pembimbingan dan pengawasan mulai dari 

bangun sampai tidur kembali untuk membina 

kedisplinan santri di kamar. 

2. Proses pelaksanaan pembentukan kepribadian 

santri yang baik yang dilakukan oleh 

pembimbing kamar diantaranya adalah dengan 

cara suri tauladan yaitu pembimbing kamar 

mengajarkan atau mencontohkan perilaku yang 

baik terhadap santri dengan begitu seorang santri 

lama-kelamaan akan meniru atau mencontoh 

perrilaku dari seorang pembimbing kamarnya.  

3. Dampak dari peran seorang pembimbing kamar 

dalam hal ini sudah berjalan dengan baik dan 

mendapatkan hasil yang positif, terbukti dari 

kebijakan pembimbing kamar saat memberikan 

berbagai peraturan yang harus di taati oleh 
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anggota kamar, mereka yang awalnya masih 

semaunya sendiri menjadi lebih disiplin dalam 

melakukan aktivitas. dan dalam kepribadian 

santri yang awalnya mereka berperilaku kurang 

baik saat mendapat bimbingan dengan suri 

tauladan dan nasehat dari pembimbing kamar 

mereka lama-kelamaan bisa merubah sifat 

mereka dari yang awalnya belum baik menjadi 

lebih baik. 

B. Saran  

1. Dalam pelaksanaan kepemimpinan 

pembimbing kamar yang diterapkan di 

Darul Huda sebaiknya tetap 

dipertahankan agar setiap santri atau 

pembimbing kamar yang baru lulus dari 

aliyah terlatih dan terbiasa untuk 

membimbing peserta didik yang 
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mempunyai latar belakang dari keluarga 

yang berbeda-beda, sehingga akan 

menambah pengalaman ketika terjun 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Dalam upaya pembimbing kamar 

meningkatkan kedisiplinan dan 

kepribadian santri haruslah menggunakan 

metode yang tepat agar kepribadian dan 

kedisiplinan peserta didik dapat 

diterapkan selain itu, dalam kaitanya 

menggunakan metode dalam mendidik 

haruslah mengerti karakter dari setiap 

peserta didik. 

3. Kepada lembaga pesantren atau pengasuh 

diharapkan dengan adanya penelitian ini 

dapat dapat dijadikan acuan untuk lebih 

mengawasi kinerja pembimbing kamar 
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dan perubahan santri agar tujuan 

pesantren untuk mencetak  santri yang 

berdisplin tinggi dan berkepribadian baik 

dapat tercapai dan dapat dijadikan bekal 

para santri ketika mereka sudah berada di 

lingkungan masyarakat dan keluarga. 
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