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ABSTRAK 

 

Habibah, Ummi, 2019.“Metode Komunikasi KH. Husain Ali dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Tachfidzhul 

Qur`an Al-Hasan Ponorogo”.Skripsi.Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Nurdin, 

M.Ag. 

Kata Kunci:Komunikasi dan Kedisiplinan. 

  Pada hakikatnya disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Implementasi kedisiplinan 

idealnya mencakup segala aspek aktifitas kehidupan manusia, karena satu 

aspek saja terjadi ke-tidak disiplinan maka akan mempengaruhi yang lain. 

Namun dalam pembahasan ini penulis perlu memberikan batasan sesuai 

dengan tulisan ini. Batasan tersebut meliputi: disiplin dalam belajar, disiplin 

dalam menaati peraturan, dan disiplin dalam beribadah. 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

penerapan metode komunikasi KH. Husain Ali dalam meningkatkan 

kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur`an Al-Hasan. 

     Fokus penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif sehingga penulis hanya melakukan 

interpretasi data yang terkumpul. Data yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah metode komunikasi KH. Husain Ali dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur`an Al-Hasan.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: Metode  komunikasi, media komunikasi dan praktek 

komunikasi KH. Husain Ali adalah cara yang digunakan KH. Husain Ali 

dalam berkomunikasi dengan santri-santrinya.  

   Jadi, KH. Husain Ali berkomunikasi menggunakan metode komunikasi 

lisan yaitu dengan cara tausiah, yang berisi tentang arahan, teguran, penegasan 

dan motivasi bagi para santri. Lalu KH. Husain Ali menggunakan media 

komunikasi Hand Phone (HP) yaitu dengan cara menggunakan Hand Phone 

ketika KH. Husain Ali memberikan informasi kepada pengurus putra agar 

disampaikan kepada santri untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh 

KH. Husain Ali. Kemudian praktek yang diterapkan KH. Husain Ali adalah 

dengan cara menerapkan shalat berjama‟ah dengan tepat waktu, disiplin dan 

bertanggung jawab dengan proses belajar mengajar dan mengaji terhadap 

dirinya sendiri serta hormat dan taat kepada guru dan kedua orang tua.   
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BAB I 

METODE KOMUNIKASI KH HUSAIN ALI DALAM MENINGKATKAN 

KEDISIPLINAN SANTRI 

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan Ponorogo) 

 

A. Latar Belakang    

Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku  yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Oleh karena itu, kedisiplinan 

sesungguhnya merupakan unsur yang paling penting dalam pendidikan karena 

memiliki potensi sebagai alat mengubah dan menyesuaikan. 

Proses pendidikan dapat ditemukan pada lembaga-lembaga 

penyelenggara pendidikan, baik lembaga formal seperti Sekolah atau 

Madrasah dalam berbagai tingkatan, maupun non formal seperti pesantren dan 

informal seperti lembaga-lembaga kursus dan pelatihan. 

Kedisiplinan sebagai strategi tindakan, perbuatan yang diterapkan untuk 

kepentingan pendidikan, dilembaga pendidikan pesantren, tindakan atau 

perbuatan tersebut dapat berupa perintah, nasehat, larangan, harapan dan 

hukuman atau sanksi. Kedisiplinan sebagai alat pendidikan diterapkan dalam  

rangka proses pembentukan, pembinaan dan pengembangan sikap dan tingkah 

laku, dalam pelaksanaannya penegakan kedisiplinan dibarengi dengan 

pemberlakuan tak-ziran (hukuman),  jamaah (shalat subuh),  tak-rar (kegiatan 
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mengaji bersama) dan melakukan hal-hal yang baik dalam pesantren termasuk 

kegiatan-kegiatan mingguan maupun bulanan. 

Maka dari itu santri harus disiplin dalam melakukan tindakan yakni 

melakukan: Pertama. Pengikatan dan ketaatan pada suatu aturan sebagai 

langkah penerapan dan praktik peraturan-peraturan yang mengatur perilaku 

individunya. Kedua. Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin 

sangat penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Ketiga. Hukuman 

sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah sehingga 

orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan. 

Selain itu di dalam ranah pesantren tidak lepas dari pengasuh karena 

pengasuh menjadi panutan dan suri tauladan bagi para santri-santrinya, seperti 

halnya di Pondok Pesantren Tachfidzul qur‟an Al-Hasan, yang diasuh oleh 

KH Husain Ali.  

KH Husain Ali menerapkan kedisiplinan kepada santri-santrinya 

apabila jamaah santri putra shalat subuh tidak mencukupi 40 orang. Beliau 

tidak mengijinkan santri-santrinya ngaos atau sorogan, ketika selesai shalat 

subuh dan wiridan beliau menyalami santri-santrinya dan para jamaah. Jika 

santri putra kurang dari 40 jamaah beliau kembali duduk melanjutkan 

wiridannya sehingga tidak melayani santri-santri yang ingin menyetorkan 

hafalan dan bacaan Al-Qur‟an. Dalam setiap acara di Pondok Al-Hasan, beliau 

selalu memberi nasehat berupa teguran kepada para santri agar mereka paham 

dan sadar akan perbuatannya. 
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  KH Husain Ali berkomunikasi dengan memberikan arahan-arahan 

serta motivasi kepada santri-santrinya dengan cara melakuka  tausiah ketika 

ada acara dan kegiatan di Pondok. Selain itu, beliau juga menyampaikan 

pesannya melalui perantara ibu Nyai serta pengurus Pondok putra maupun 

putri. Beliau menyampaikan pesan kepada santri-santrinya tanpa bermuluk-

muluk, cara penyampaian komunikasinya singkat namun memberikan banyak 

makna dan pemahaman sehingga santri-santri mematuhi dan menjalankannya, 

mereka akan berusaha mengoreksi diri, berfikir maju dan optimis. Beliau 

sangat memperhatikan shalat  jamaah dan proses mengaji santri-santrinya agar 

lebih serius dan banyak membaca, murajaah dan memahami Al-quran. 

Harapan beliau terhadap santri-santrinya adalah memiliki qauliah dan fi’liyah 

yang qur’ani.  Disiplin merupakan bentuk perilaku patuh dan tunduk terhadap 

peraturan yang berlaku. Kepatuhan itu lebih ditekankan pada kesadaran diri 

bukan karena paksaan.
1
 

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika masih banyak orang yang tidak 

menerapkan disiplin dalam kehidupannya, terdapat banyak alasan mengapa 

seseorang tidak dapat berlaku disiplin diantaranya adalah malas, belum 

terbiasa, dengan disiplin, dan belum mampu bersikap tegas pada diri sendiri. 

Oleh karena itu,  diperlukan adanya sebuah upaya agar seseorang dapat 

                                                           
1
Latifatul Maisyaroh, Peran Kyai dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-qur’an 

(Pedoman Skripsi, Pendidikan Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010). 
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berlaku disiplin salah satu caranya adalah melalui pendidikan, baik  

pendidikan formal maupun non formal.
2
 

KH Husain Ali dalam kesehariannya tidak pernah memantau  keadaan 

langsung di lingkungan Pondok Putra maupun Putri kecuali pada moment-

moment tertentu, dan yang  selalu  memantau yaitu Ibu Nyai baik itu Pondok 

Putra maupun Pondok Putri semua diserahkan kepada Ibu Nyai, karena KH 

Husain Ali berkomunikasi kepada santri-santrinya ketika memberi tausiah dan 

nasehat waktu ada acara di Pondok. Ketika KH Husain Ali ingin 

menyampaikan pesan untuk santri-santrinya KH Husain Ali berkomunikasi 

dengan Ibu Nyai dan Pengurus Putra maupun Putri kemudian disampaikan 

kepada para santri-santrinya. Sehingga semua peraturan yang langsung di 

perintah dari KH Husain Ali akan segera dilakukan oleh santri karena sifat 

ta’dzim nya santri kepada KH Husain Ali. 

KH Husain Ali adalah salah satu ulama‟ besar  yang  sangat masyhur 

dan dihormati di kota Ponorogo karena kedalaman ilmunya serta sifatnya yang 

santun dan lemah lembut, beliau dilahirkan pada tanggal 26 Mei 1954 di 

Yogyakarta dari pernikahan pertama Raden Ali Masykur dan Ibu Fatimah. KH 

Husain ali mempunyai lima saudara kandung yang satu dari  ibu yang berbeda 

dan beliau sejak kecil sudah ditinggal wafat oleh ibunya. Di masa kecil KH 

Husain Ali tumbuh layaknya anak kecil biasa yang sulit jika disuruh ayahnya 

                                                           
2
Farikha Wahyu Lestari, Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa dalam Menaati Tata 

Tertib Melalui Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modelling(Universitas Negeri 

Semarang, 2011). 
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untuk mengaji. Semenjak melihat kitab kuning milik ayahnya semangat 

belajar beliau tumbuh.
3
 

B. Rumusan  Masalah 

1. Bagaimana strategi komunikasi KH Husain Ali dalam meningkatkan  

kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur‟an Al-Hasan 

Ponorogo? 

2. Media komunikasi apa yang digunakan KH Husain Ali dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur‟an 

Al-Hasan? 

3. Praktek-praktek komunikasi apa saja yang dipraktekkan oleh KH Husain 

Ali dalam meningkatkan kedisiplinan Santri? 

C.   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi KH Husain Ali terhadap 

santrinya. 

2. Untuk mengetahui media komunikasi yang digunakan KH Husain Ali 

dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tachfidzul 

Qur‟an Al-Hasan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui praktek-praktek komunikasi yang diterapkan KH 

Husain Ali dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren 

Tachfidzul Qur‟an Al-Hasan Ponorogo. 

  

 

                                                           
3
 Ibid,  2. 
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D. Manfaat Penelitian  

Harapan penulis, penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat dan 

berguna terutama bagi penulis dan kalangan umum, diantaranya: 

1. Secara Teoritis  

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi suri tauladan 

dikehidupan sehari-hari dan di masa depan. Serta menambah sumbangan 

pemikiran ilmu dan menambah pengetahuan baru bagi penulis. Khususnya 

dibidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan metode komunikasi. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Pendakwah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk memperbaiki 

metode komunikasi yang telah ada supaya menjadi lebih baik dan 

sebagai sumber ilmu pengetahuan dibidang ilmu komunikasi dan 

dakwah.  

b. Bagi Santri. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong para santri untuk 

lebih disiplin dan melakukan kesadaran akan adanya tata tertib di 

dalam ranah Pesantren demi menaati peraturan dan mengharap barakah 

dari orang „alim, supaya ilmu yang didapatkan bermanfaat buat santri 

tersebut. Dan akan bermanfaat untuk kehidupannya ke depan. 
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E. Telaah Pustaka 

     Di dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang membahas 

tentang KH  Husain Ali diantaranya :  

 Skripsi Ummi Kaltsum Cholil Zalidj, “Efektifitas Takzir dalam 

Meningkatkan Disiplin Santri Di Pondok Pesantren”. Skripsi membahas ke 

efektifan santri dalam meningkatkan kedisiplinan  di pondok  pesantren 

dengan menggunakan teori komunikasi yang  disampaikan  melalui dua cara, 

yaitu secara  langsung  atau dengan lisan dan bertatap muka melalui acara dan 

kegiatan di pondok. Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus kepada proses 

tak-ziran dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar yang diterapkan 

di Pondok Pesantren, guna untuk meningkatkan kedisiplinan santri agar 

menjadi lebih efektif proses belajar mengajar di dalam Pondok Pesantren.
4
 

Skripsi Farikha Wahyu Lestari, “Upaya Meningkatkan Kedisiplinan 

Siswa dalam Menaati Tata Tertib Melalui Layanan Penguasaan Konten 

Dengan Teknik Modeling”. Skripsi membahas perilaku siswa dalam menaati 

tata tertib yang menggunakan penguasaan konten melalui teknik modeling, 

dengan menggunakan teori perilaku dan praktik. Hasil dari penelitian ini 

adalah semua guru menetapkan tata tertib yang berlaku untuk para siswa, agar 

siswa lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi 

kewajibannya dilingkungan sekolah maupun pesantren. Perbedaan penelitian 

ini fokus kepada perilaku siswa dalam menaati tata tertib yang berlaku bagi 

para siswa dikalangan sekolah maupun pesantren agar proses belajar mengajar 

                                                           
4
Ummi Kaltsum Cholil Zalidj, Efektifitas Takzir dalam Meningkatkan Disiplin Santri dii 

Pondok Pesantren, (Skripsi Pendidikan Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010). 
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bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Agar tercipta siswa atau santri yang 

disiplin dan bertanggung jawab.
5
 

     Skripsi Latifatul Maisyaroh, ”Peran Kyai dalam Meningkatkan Kualitas 

Hafalan Al-qur’an (Studi Tokoh KH Husein Ali Pengasuh Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur‟an Al-hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo)”. Skripsi 

membahas peran kyai atau guru dalam meningkatkan  maupun merubah santri 

atau siswa agar menjadi lebih giat dan tekun dalam belajar maupun menghafal 

baik ilmu agama maupun ilmu umum. Sehingga  santri atau siswa dapat 

menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan di zaman yang semakin maju. 

Perbedaan penelitian ini fokus kepada peran kyai atau guru yang bisa 

mengajari santri untuk bersungguh-sungguh dan semangat dalam proses belajar 

baik Ilmu agama maupun Ilmu pengetahuan yang mengikuti perkembangan 

zaman pada saat ini.
6
 

Skripsi Siti Roisah, ”Peran Kyai Husein  Ali  dalam Membangun 

Moral Masyarakat Patian Wetan  Babadan Ponorogo”. Skripsi membahas 

perilaku KH Husain Ali dalam menbangun moral dan perilaku masyarakat 

Patian Wetan, dengan menggunakan teori perilaku dan komunikasi, 

penyampaian tersebut melalui dua cara: yaitu dengan cara bertatap muka 

(tausiah atau nasehat) dan perilaku atau moral. Perbedaan penelitian ini fokus 

kepada perilaku dan moral masyarakat maupun santri yang hidup dikalangan 

masyarakat, dengan demikian maka proses peng-aplikasian dalam kehidupan 

                                                           
5
Farikha Wahyu Lestari, Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa dalam Menaati Tata 

Tertib Melalui Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling, (Skripsi Pendidikan Agama 

Islam Negeri Ponorogo, 2011). 
6
Latifatul Maisyaroh, Peran Kyai dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur’an, 

(Skripsi Pendidikan Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010). 
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sehari-hari menjadi lebih baik, disiplin dan bertanggung jawab terhadap diri 

sendiri maupun orang lain.
7
 

F. Kajian Teori 

1. Metode Komunikasi  

Menurut Ibrahim Elfiky terdapat tiga metode dalam komunikasi, 

yaitu informasi komunikasi, komunikasi persuasif, dan komunikasi 

instruktrif. 

Informasi komunikasi adalah metode yang dipakai untuk 

menyampaikan informasi secara umum. Dengan cara memberikan 

penerangan, keterangan, pemberitahuan tentang sesuatu yang keseluruhan 

maknanya menunjang amanat atau isi berita. Sifat informasi komunikasi 

adalah menerangkan dan penerangan ini harus bersifat edukatif, stimulatif, 

dan persuasive. Keuntungan komunikasi informatif  adalah mencapai 

jumlah sasaran yang cukup besar.  Kelemahannya  adalah isi pesan tidak 

tajam dan kurang mengikat komunikan.
8
 

Komunikasi persuasif  adalah metode komunikasi yang bersifat 

membujuk secara halus agar sasaran menjadi yakin. Biasanya dalam 

bentuk ajakan dengan cara memberi alasan dan prospek  baik yang 

meyakinkan. Keuntungan komunikasi persuasif adalah  menyadarkan 

komunikan untuk mengadakan penilaian terhadap informasi yang 

disampaikan sehingga dapat menentukan sikap untuk mengikuti ajakan 

                                                           
7
Siti Roisah, Peran Kyai Husain Ali dalam Membangun Moral Masyarakat Patian Wetan 

Babadan Ponorogo, (Skripsi Pendidikan Agama Islam Negeri Ponorogo, 2008). 
8
Nurani Soyo Mukti, Pengantar Ilmu  Komunikasi, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2014), 

55. 
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komunikator. Kelemahannya adalah membutuhkan jangka waktu yang 

cukup lama karena perlu kegiatan tambahan berupa pembinaan secara 

terus-menerus. 

Komunikasi instruktif adalah metode komunikasi berupa arahan 

atau perintah untuk melakukan suatu tugas atau melaksanakan pekerjaan. 

Keuntungan komunikasi instruktif adalah lebih menunjukkan keberhasilan 

sesuatu dengan tujuan dalam jangka waktu yang lebih cepat. 

Kelemahannya adalah bersifat otoriter.
9
 

2. Pengertian Komunikasi  

Berbagai sumber menyebutkan bahwa kata komunikasi berasal dari 

bahasa Latin communis, yang berarti ”membuat kebersamaan” atau 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih, akar kata communis 

adalah communico yang artinya “berbagi” dalam hal ini, yang dibagi 

adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Jadi, secara umum, 

komunikasi dapat didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar 

manusia.
10

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah secara etimologis, istilah 

komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio yang akar 

katanya adalah communis yang artinya sama dalam arti kata sama makna, 

yaitu sama makna mengenai suatu hal. Sedangkan secara terminologis, 

komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, 

                                                           
9
Ibid, 55 

10
Nurani Soyomukti, Pengantar  Ilmu Komunikasi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),,    

55-56. 
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pendapat, atau perilaku baik secara langsung dengan lisan maupun tak 

langsung yakni melalui media.
11

 

Menurut Hovland, Janis dan Kelly komunikasi adalah suatu proses 

melalui komunikator menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk 

kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku khalayak. 

Menurut Laswell komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan 

efek. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi merupakan sebuah pertukaran informasi antar manusia atau 

lebih dan menghasilkan sebuah pemahaman yang sama melalui media 

yang dapat menimbulkan efek.  

3. Proses Komunikasi  

Menurut Wahyu Ilaihi jika ditinjau dari sudut tahapannya, proses 

komunikasi terbagi menjadi dua tahapan yaitu: 

1. Proses komunikasi secara primer 

Adalah proses penyampaian pemikiran atau perasaan  seseorang 

kepada orang lain yang menggambarkan lambang (simbol) sebagai 

media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi 

adalah bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya. Yang 

kesemuanya itu langsung “mampu menerjemahkan” pikiran perasaan 

komunikator kepada komunikan. 

  

                                                           
11

 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 11. 
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2. Proses komunikasi secara sekunder 

Adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelaah 

memakai lambang sebagai media pertama. Secara ringkas proses 

berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan seperti berikut: 

a. Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi 

dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang 

dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi 

dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa 

dimengerti dua belah pihak. 

b. Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui media atau 

saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya 

berbicara langsung melalui telepon, surat, e-mail, wa, sms, 

facebook, instagra, tweeter  dan media lainnya. 

c. Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan 

menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang 

dimengerti kedua pihak..
12

 

Menurut William G. Scott. Mengatakan bahwa ada lima faktor 

yang mempengaruhi proses komunikasi: 

1) The  act (Perbuatan) 

Perbuatan komunikasi menginginkan pemakaian lambang-

lanbang yang dapat dimengerti secara baik dan hubungan-hubungan 

                                                           
12

 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 123-

124. 
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yang dilakukan oleh manusia. Pada umumnya lambang-lambang 

tersebut  dinyatakan dengan bahasa atau dalam keadaan tertentu tanda-

tanda lain dapat pula dipergunakan. 

2) The scene (Adegan)  

Adegan sebagai salah satu faktor dalam komunikasi ini 

menekankan hubungan komunikasi. Adegan ini menjelaskan apa yang 

dilakukan, simbol apa yang digunakan dan arti dari apa yang 

dikatakan. Dengan pengertian  apa,  yang dimaksudkan yakni sesuatu 

yang akan dikomunikasikan dengan melalui simbol apa, sesuatu itu 

dapat dikomunikasikan. 

3) The Agent (Pelaku) 

      Individu-individu yang mengambil bagian dalam hubungan 

komunikasi dinamakan pelaku-pelaku komunikasi. Pengirim dan 

penerima yang terlibat dalam hubungan komunikasi ini, adalah contoh 

dari pelaku-pelaku komunikasi tersebut. Dan peranannya seringkali 

saling menggantikan dalam situasi komunikasi yang berkembang. 

4) The Agency (Perantara) 

Alat-alat yang dipergunakan dalam komunikasi dapat 

membangun terwujudnya perantara itu (the agency). Alat-alat itu 

selain dapat berwujud komunikasi lisan, tatap muka, dapat juga alat 

komunikasi tertulis, seperti : surat perintah, memo, bulletin, nota, surat 

tugas dan yang sejenis. 
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5) The Purpose (Tujuan) 

Menurut Grace dalam Thoha ada 4 macam tujuan tersebut:  

a) Tujuan fungsional (The Funcional Goals) tujuan ini yang secara 

pokok bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau 

lembaga. 

b) Tujuan manipulasi (The Manipulation Goals) tujuan ini 

dimaksudkan untuk menggerakkan orang-orang yang mempunyai 

ide-ide yang disampaikan baik sesuai atau tidak dengan nilai dan 

sikapnya sendiri. 

c) Tujuan keindahan (The Asthethic Goals) tujuan ini bermaksud 

untuk menciptakan tujuan-tujuan yang bersifat kreatif. Komunikasi 

ini dipergunakan untuk mengajak seseorang agar mampu 

mengungkapkan perasaan yang dirasakannya.  

d) Tujuan keyakinan (The Confidence Goals) tujuan ini bermaksud 

untuk meyakinkan atau mengembangkan keyakinan orang-orang 

pada lingkungannya.
13

 

4. Unsur-Unsur Komunikasi  

Dari paparan diatas untuk dapat terjadi proses komunikasi terdiri dari 

tiga unsur yang harus dipenuhi dalam proses komunikasi: 

a. Pengirim pesan 

b. Pesan 

c. Target penerima pesan 
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 Namun,  komunikasi bukan semata terdiri atas tiga unsur itu, ketiga 

unsur tersebut adalah unsur-unsur dasar, tetapi proses komunikasi bisa 

mengandung lebih dari unsur-unsur tersebut. 

1. Pengirim Pesan  

Pengirim  pesan adalah manusia yang memulai proses 

komunikasi yang disebut ”komunikator” komunikator ketika 

mengirimkan pesan tentunya memiliki motif dan tujuan, yang sering 

disebut ”motif komunikasi” ada yang menyebut pengirim pesan atau 

komunikator dengan istilah ”pengirim“  atau disebut juga  “sumber“  

sebagian pengamat dan ilmuan komunikasi lain ada yang menyebutkan 

sebagai encoder. Istilah “encoder“ identik dengan istilah yang 

diartikan sebagai alat penyandian “Encoding” adalah proses 

penyandian, yang disandikan adalah pesan. 

2. Pesan  

Pesan kita didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan untuk  mewujudkan 

pada media  massa yang bersifat eventual, tergantung  event  tertentu, 

setelah event usai selesai pulalah penggunaannya. Untuk itu, media 

massa non periodik  dapat dibedakan atas  manusia dan benda. 

Kembali pada komunikasi  langsung tatap muka. Pada dasarnya yang 

dilakukan adalah aktifitas komunikasi. 

3.  Penerima Pesan  
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Penerima pesan adalah manusia berakal budi kepada siapa 

pesan komunikator ditujukan. Dalam proses komunikasi, utamanya 

dalam tatanan antar pribadi, peran komunikator dan komunikan bersifat 

dinamis  dapat saling berganti. Sebagaimana komunikator, komunikan 

juga dapat terdiri dari satu orang, banyak orang dan massa. 

5. Fungsi  Komunikasi  

Secara umum terdapat lima kategori tujuan komunikasi  yakni : 

1. Sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi agar dapat 

diketahui penerima.  

2. Sumber menyebar luaskan informasi dalam rangka menarik penerima. 

3. Sumber memberikan instruksi  agar dilaksanakan penerima. 

4. Sumber mempengaruhi konsumen dengan informasi yang persuasive 

untuk mengubah persepsi sikap dan perilaku penerima. 

5. Sumber menyebarluaskan informasi untuk  menghibur sambil 

mempengaruhi penerima.
14

 

6. Kedisiplinan 

1. Pengertian Disiplin 

Kedisiplinan dari bahasa Inggris discipline, sedangkan dalam 

bahasa Arab disebut  nidham. Kata kedisiplinan berasal dari kata dasar 

disiplin yang mendapat prefiks ke-an yang mempunyai arti ketaatan 

(kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya). Sedangkan 

dalam bahasa Inggris, discipline diartikan sebagai pelatihan atau 

                                                           
14
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pengaturan, sering menggunakan perangkat hukuman untuk 

menghasilkan ketaatan terhadap peraturan.
15

 

Secara istilah Keith Davis mengemukakan bahwa disiplin 

merupakan pengawasan terhadap diri pribadi untuk melaksanakan 

segala sesuatu yang telah disetujui/diterima sebagai tanggung  jawab. 

Disiplin adalah suatu bentuk pelatihan hidup yang  merupakan satu 

pengalaman dan ketika dipraktekkan, akan  menghasilkan kemampuan 

individu untuk mengendalikan diri mereka sendiri.
16

 

Sedangkan disiplin menurut Soegeng Prijodarminto adalah 

suatu kondisi yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan ketertiban.
17

 

2. Macam-macam Disiplin 

Implementasi kedisiplinan idealnya mencakup segala aspek 

aktifitas kehidupan manusia, karena satu aspek saja terjadi tidak 

disiplin maka akan mempengaruhi yang lain. Namun dalam 

pembahasan ini penulis perlu memberikan batasan sesuai dengan 

tulisan ini.  Batasan tersebut meliputi: disiplin dalam belajar, disiplin 

dalam menaati peraturan, dan disiplin dalam beribadah. 
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a. Disiplin dalam belajar 

Proses pembelajaran di pesantren pada umumnya terjadi 

sepanjang waktu setiap harinya, dari pagi hari hingga tengah 

malam, tergantung materi yang diajarkan. Aktifitas keseharian di 

Pesantren biasanya dimulai menjelang subuh dengan persiapan 

untuk berjamaah shalat subuh bersama-sama. Kemudian 

dilanjutkan mengaji selesai shalat subuh sampai malam sesuai 

dengan kelas atau tingkatannya masing-masing, pendidikan 

semacam ini berpengaruh besar dalam kehidupan para santri.
18

 

b. Disiplin dalam menaati peraturan  

Dilembaga pendidikan Pesantren, disiplin sangat ditekankan, 

kemudian untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses 

pendidikan lembaga Pondok Pesantren biasanya menyusun tata 

tertib yang berisi peraturan yang harus ditaati oleh seluruh santri. 

Di samping mentaati peraturan  Pondok Pesantren, santri juga 

harus memahami dan mentaati pola-pola kebudayaan Pondok 

Pesantren yang berlaku. 

c. Disiplin dalam beribadah 

Pada dasarnya beribadah kepada Allah SWT merupakan 

mutlak bagi manusia, meskipun setiap aktifitas manusia bisa untuk 

beribadah, namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas tentang 

ibadah shalat, karena disamping shalat merupakan pokok pangkal 

                                                           
18

Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam, (Surabaya: Al-ikhlas, 2017), 

99. 



19 
 

ibadah juga amalan pertama yang akan diperhitungkan di hari 

kiamat. 

               

              

            

“Maka apabila kamu telahmenyelesaikan shalat(mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. 

kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah 

shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah 

fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 

(QS. An-Nisa‟:103) 

 

Shalat merupakan perbuatan seseorang yang beriman dalam 

situasi menghadapkan wajahnya kepada sang khaliq. Maka 

manakala shalat itu dilakukan secara tekun dan terus menerus akan 

menjadi alat pendidikan rohani manusia yang efektif, 

memperbaharui dan memelihara jiwa, serta memupuk 

pertumbuhan kesadaran. Demikian juga, dengan melaksanakan 

shalat dengan penuh rasa kekhusukan akan menjaga dari berbagai 

hal yang keji dan munkar.
19

 

3. Tujuan Disiplin 

   Setiap manusia mempunyai tujuan tertentu dalam melaksanakan 

sikap dan perbuatannya. Sedangkan tujuan dari disiplin menurut Ellen 

G. White ada beberapa bagian: 

a. Pemerintahan atas diri 
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b. Menaklukkan kuasa kemauan  

c. Perbaiki kebiasaan-kebiasaan 

d. Hancurkan benteng syetan 

e. Belajar menghormati orang tua  

f. Penurutan atas dasar prinsip, bukan paksaan 

G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan metodologi pendekatan kualitatif 

sehingga peneliti akan menjabarkan dan mendeskripsikan hasil temuan 

(data) dengan menggunakan kata-kata atau lisan dari orang yang dapat 

diamati dengan melihat lokasi penelitian. Penelitian ini termasuk  field 

research (penelitian lapangan). Artinya  penelitian akan dilakukan pada 

suatu tempat terjadinya masalah dilapangan sehingga peneliti akan 

berperan langsung di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di PPTQ Al-Hasan, Jalan Parang Menang, 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

3. Sumber Data  

 Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu: 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah yang diperoleh atau  dikumpulkan langsung 

di lapangan oleh peneliti. Informan, yaitu KH  Husein  Ali dan Pengurus 

atau santri. 
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b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder ini adalah sumber data yang diperoleh  atau 

dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-

sumber yang telah ada maupun kajian yang berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun baik yang dipublikasikan maupun 

yang tidak dipublikasikan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti berupaya mencari data dari 

lapangan yang berkaitan dengan metode komunikasi KH Husein Ali dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri. 

a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan mengajukan 

pertanyaan kepada narasumber. Peneliti akan melakukan wawancara 

atau mengajukan pertanyaan kepada informan. 

b. Observasi, (pengamatan) yaitu diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang 

sedang diteliti. Dalam hal ini adalah Metode Komunikasi KH Husein 

Ali dalam Meningkatkan  Kedisiplinan Santri. 

c. Dokumentasi adalah dokumen yang digunakan peneliti sebagai sumber 

data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber  data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji bahan peneliti. Fakta-fakta  yang terjadi  

di lapangan tentang Metode Komunikasi KH Husein Ali Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Santri.  Dokumen yang dijadikan bukti ini 
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berupa absensi kegiatan santri dan jadwal kegiatan santri yang 

diterapkan di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur‟an Al-Hasan .
20

 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode induktif, yaitu 

suatu cara untuk jalan berpikir  dengan mengambil suatu kesimpulan dari 

data-data yang bersifat khusus. Atau sebuah fakta yang konkret itu ditarik 

sebuah generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini 

diimplikasikan dalam metode komunikasi KH Husein Ali dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri, bentuk metode komunikasi yang 

bagaimana, media apa yang digunakan, dan praktik-praktik metode 

komunikasi seperti apa agar santri bisa disiplin.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

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

bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting penelitian berisi data 

yang dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar, 

transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan catatan-

catatan resmi lainnya dalam metode komunikasi KH Husein Ali dalam 
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meningkatkan kedisiplinan santri.
21

 Hal ini dapat dicapai oleh peneliti 

dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

b. Memandang apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  

d. Membandingkan keadaan perspektif  seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada dan peran pemerintahan.  

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam peenyusunan skripsi ini, maka 

pembahasannya dikelompokkan kedalam 5 bab : 

Bab I : Pendahuluan yaitu penjelasan secara umum dan gambaran 

tentang skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Konsep Metode Komunikasi, berisi landasan teori yang 

nantinya akan dijadikan sebagai analisis. Bab ini berisi penjabaran teori 
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metode komunikasi terdiri atas definisi, unsur-unsur komunikasi, proses 

komunikasi, hambatan komunikasi dan fungsi komunikasi. 

Bab III : Metode Komunikasi KH Husain Ali dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri. Bab ini berisi metode komunikasi KH. 

Husain Ali dan media yang digunakan serta praktik-praktik komunikasi yang 

diterapkannya dalam meningkatkan kedisiplinan santri. 

Bab IV : Analisa Metode Komunikasi KH Husain Ali dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri. Bab ini merupakan analisa terhadap 

efektif tidaknya metode komunikasi KH Husain Ali, media yang digunakan 

dan praktik-praktik yang dilakukan dalam meningkatkan kedisiplinan santri.  

Bab V : Penutup, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dengan 

dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis. 
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BAB II 

KOMUNIKASI DAN KEDISIPLINAN 

 

A. KOMUNIKASI  

1. Pengertian Komunikasi  

Secara etimologis  (bahasa), kata ”komunikasi” berasal dari 

bahasa Inggris “comucation”  yang mempunyai akar kata dari bahasa 

Latin “comunicare” Kata “comunicare” sendiri memiliki kemungkinan 

arti yaitu: 

a. “to make common” atau membuat  sesuatu menjadi umum. 

b. “cum + munus” berarti saling memberi sesuatu sebagai hadiah. 

c. “cum + munire” yaitu membangun pertahanan bersama. 

Sedangkan secara epistimologis (istilah), terdapat  ratusan uraian 

eksplisit (nyata) dan implisit (tersembunyi) untuk menggambarkan 

definisi komunikasi.
1
 

Nurani  Soyomukti  menyebutkan  bahwa  kata komunikasi 

berasal dari  bahasa  Latin communis, yang berarti “membuat 

kebersamaan” atau “membangun kebersamaan anatara dua orang atau 

lebih”. Akar kata communis adalah comunico, yang artinya “berbagi” 

dalam hal ini  yang  dibagi adalah pemahaman bersama melalui 

pertukaran pesan.  Komunikasi  sebagai  kata kerja dalam bahasa inggris 

communicate  berarti : 
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a. Untuk bertukar pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan informasi. 

b. Untuk menjadikan paham. 

c. Untuk membuat sama. 

d. Untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik. 

Sedangkan dalam kata benda, communication berarti: 

1) Pertukaran simbol, pesan-pesan yang sama, dan informasi. 

2) Proses pertukaran di antara  individu-individu  melalui  sistem  

simbol-simbol  yang sama. 

3) Seni untuk  mengekspresikan gagasan-gagasan. 

4) Ilmu pengetahuan tentang  pengiriman informasi. 

 Secara umum komunikasi dapat didefinisikan sebagai usaha 

penyampaian pesan antar manusia. Jadi, Ilmu Komunikasi adalah Ilmu 

yang  mempelajari  usaha  penyampaian  pesan  antar  manusia, objek 

Ilmu  Komunikasi  adalah  komunikasi  yakni  usaha  penyampaian  pesan 

antar manusia.
2
 

 Zainul  Maarif  menyebutkan bahwa komunikasi  berasal  dari 

kata bahasa Inggris communication. Oxford Dictionary of English 

mengategorikan  communication  sebagai kata benda yang berarti 

pertama.  Penyampaian dan pertukaran informasi melalui pembicaraan, 

tulisan, atau penggunaan media lain. Kedua. Tulisan atau pesan yang 

berisi  informasi atau berita. Ketiga. Kesuksesan menyampaikan atau 

membagi  gagasan  dan  perasaan. Communication  asal  mulanya dari 
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kata Prancis lama communication yang landasannya kata Latin 

communication, sebagaimana communication, communicatio juga kata 

benda. Kata kerja pembentuk  kata benda communicatio adalah 

communicare yang berarti “membagi” sedangkan kata kerja dari 

communication  adalah  communicate  yang  artinya “beragam”  antara 

lain: 

a. Membagi  atau menukar informasi, berita, dan gagasan. 

b. Menyampaikan atau mengirimkan emosi atau perasaan secara 

nonverbal. 

c. Berhasil  menyampaikan  gagasan  atau pemahaman kepada orang 

lain. 

d. Dapat  saling  membagi dan saling memahami pemikiran dan 

perasaan. 

Di dalam bahasa Indonesia, ujaran yang mirip dengan 

communicate, communicatio, dan communication tidak ada. Kata 

komunikasi lebih dekat dengan kata communication yang dibaca 

komunikasyen, dengan  menghapus dua huruf terakhir.
3
 

Menurut Wahyu Ilaihi istilah komunikasi dalam bahasa Inggris 

“communication” berasal dari bahasa Latin “communicatio” bersumber 

dari “communis” yang berarti “sama”. Sama disini adalah dalam 

pengertian “sama makna” komunikasi minimal harus mengandung 

“kesamaan makna” antara dua belah pihak yang terlibat. Dikatakan 
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“minimal”  karena kegiatan komunikasi itu tidak bersifat “informatif” 

saja, yakni agar orang mengerti dan tahu, tetapi juga “persuasif”, yaitu 

agar orang  bersedia  menerima suatu paham atau keyakinan melakukan 

suatu kegiatan dan lain-lain. 

Komunikasi  secara  sederhana, dapat  didefinisikan sebagai 

proses  penyampaian  pesan  oleh komunikator kepada komunikan 

melalui  media  yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam 

pelaksanaannya  komunikasi  dapat dilakukan secara primer (langsung) 

maupun secara sekunder (tidak langsung). Komunikasi akan berhasil 

apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan 

kerangka  acuan, yakni panduan  pengalaman dan  pengertian  yang 

pernah diperoleh oleh komunikan.
4
 

Agus M. Hardjana menganalisis makna komunikasi, menurut 

hardjana dalam sudut pandang pertukaran makna, komunikasi dapat 

didefinisikan  sebagai  “proses penyampaian makna dalam bentuk 

gagasan atau  informasi dari seseorang  kepada  orang  lain  melalui  

media tertentu”. Pertukaran  makna merupakan inti yang terdalam 

kegiatan  komunikasi  karena  yang  disampaikan orang dalam 

komunikasi  bukan  kata-kata,  melainkan  arti  atau  makna dari kata-

kata.
5
 

 

 

                                                           
4
 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya,  2010), 4. 
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2. Unsur-Unsur Komunikasi 

Dari paparan yang telah diuraikan di atas, untuk dapat terjadi 

komunikasi  minimal  tiga  unsur  utama: 

a. Pengirim pesan. 

b. Pesan. 

c. Target penerima pesan. 

Namun, komunikasi bukan semata terdiri atas tiga unsur itu. 

Ketiga  unsur  itu  adalah  unsur-unsur dasar, tetapi  proses komunikasi 

bisa  mengandung  lebih dari  unsur-unsur itu.  

a) Pengirim pesan (komunikator) 

Pengirim pesan adalah manusia yang memulai proses 

komunikasi  disebut “komunikator”. Komunikator ketika 

mengirimkan  pesan  tentunya   memiliki  motif dan tujuan yang 

sering  disebut  “motif  komunuikasi”. Ada  yang  menyebut  pengirim 

pesan  atau  komunikator  dengan  istilah  “pengirim” saja  atau 

disebut  juga  “sumber”. 

b) Penerima pesan (komunikan) 

Penerima pesan adalah manusia berakal budi kepada siapa 

pesan  komunikator  ditujukan.  Ada ahli lain yang menyebut 

penerima  pesan  atau  komunikan sebagai “decoder”. Komunikan 

juga dapat terdiri dari satu orang, banyak orang (kelompok kecil, 

kelompok  besar, termasuk dalam wujud organisasi) dan massa. 
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c) Pesan  

Pesan kita definisikan sebagai segala sesuatu yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan 

motif komunikasinya. Pesan sebenarnya adalah suatu hal yang 

sifatnya abstrak (konseptual, ideologis, dan idealistik). Akan tetapi, 

ketika  ia disampaikan dari komunikator kepada komunikan ia 

menjadi konkret karena disampaikan dalam bentuk simbol atau 

lambang  berupa  bahasa (baik lisan maupun tulisan), suara (audio), 

gambar (visual), mimik, gerak-gerik, dan lain sebagainya.
6
 

Menurut Wilbur Schramm dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi  sebagai  aktivitas  meliputi  beberapa  unsur: 

a. Pengirim (sender) atau sumber (resource) adalah individu, 

kelompok, atau organisasi berperan untuk mengalihkan 

(transferring) pesan. 

b. Encoding adalah pengalihan gagasan ke dalam pesan. 

c. Pesan (message) adalah gagasan yang dinyatakan oleh pengirim 

kepada orang lain. 

d. Saluran (media) media dari komunikasi merupakan tempat di 

mana sumber menyalurkan pesan kepada penerima misalnya 

melalui gelombang suara, cahaya  atau halaman cetakan dll. 

e. Decoding  adalah  pengalihan  pesan  ke dalam gagasan. 

                                                           
6
 Ibid, Nurani Soyomukti, 58-62. 
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f. Penerima (reseiver) individu atau kelompok yang menerima 

pesan. 

g. Umpan balik (feed back) reaksi terhadap pesan. 

h. Gangguan (noise) efek  internal atau eksternal akibat dari 

peralihan  pesan. 

i. Bidang  pengalaman (field of experience) bidang  atau  ruang  

yang menjadi  latar  belakang informasi dari pengirim maupun 

penerima. 

j. Pertukaran  makna (shared meaning)  bidang atau ruang 

pertemuan (tumpang tindih)  yang tercipta  karena  kebersamaan. 

k. Konteks (context) situasi, suasana, atau  lingkungan  fisik, non 

fisik (sosiologis, antropologis, psikologis, politik, ekonomi dan 

lain-lain.
7
 

Menurut Dasrun Hidayat unsur-unsur pesan yang 

mempengaruhi komunikasi dalam menjaga hubungan kita dengan 

sesama diperlukan komunikasi yang baik, untuk itu diperlukan 

beberapa cara dalam mengemas pesan yang harus diperhatikan oleh 

komunikator yaitu; 

1) Berusaha benar-benar mengerti orang lain.  Hal ini adalah dasar 

dari apa yang disebut komunikasi empatik. Ketika kita 

berkomunikasi dengan orang lain kita biasanya “berkomunikasi” 

dalam salah satu dari empat tingkat. Kita mungkin mengabaikan 

                                                           
7
 Alo Liliweri,  Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), 17-18. 
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orang itu dengan tidak serius membangun hubungan yang baik. 

Kita mungkin berpura-pura. Kita mungkin secara selektif 

komunikasi  pada  saat  kita  memerlukannya  atau kita 

membangun  komunikasi  yang  atentif (penuh perhatian). Bentuk 

komunikasi  tertinggi  adalah komunikasi empatik, yaitu 

melakukan  komunikasi  untuk  terlebih  dahulu mengerti orang 

lain  memahami  karakter  dan maksud atau tujuan peran orang 

lain. 

2) Kebaikan  dan  sopan  santun  yang  sering  kita  anggap sebagai 

sikap  atau  perilaku sederhana, tetapi hal itu sangat  penting  dalam 

suatu  hubungan  komunikasi  karena  hal-hal yang kecil adalah 

hal-hal yang besar dalam membangun komunikasi. 

3) Membangun komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai 

setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. 

Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang 

pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. 

4) Empati (Eempathy) 

Empati  adalah kemampuan kita untuk  menempatkan  diri kita 

pada  situasi  atau  kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah 

satu prasyarat  utama  dalam  memiliki  sikap empati adalah 

kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih 

dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. 
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5) Audible  

Makna dari  audible  antara lain: dapat didengarkan atau 

dimengerti dengan baik. Yang berarti pesan yang kita sampaikan 

dapat diterima oleh penerima pesan. 

6) Clarity  

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik unsur 

keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu 

sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau 

berbagai penafsiran yang belainan. Kesalahan penafsiran atau 

pesan  dapat  menimbulkan  berbagai penafsiran akan 

menimbulkan  dampak  yang  tidak sederhana. 

7) Humble  

Membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. 

Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama 

untuk  membangun  rasa  menghargai orang  lain, biasanya  

didasari  oleh  sikap rendah  hati  yang kita miliki. Sikap rendah 

hati pada intinya  antara  lain: sikap  yang  penuh melayani, sikap 

menghargai, mau  mendengar  dan  menerima kritik, tidak 

sombong dan memandang rendah orang lain, berani mengakui 

kesalahan, rela  memaafkan,  lemah lembut dan penuh 
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pengendalian diri serta mengutamakan kepentingan yang lebih 

besar.
8
 

3. Prinsip-Prinsip Komunikasi 

Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah 

lingkaran yang bertidihan satu sama lain. Daerah yang bertindihan itu 

disebut kerangka pengalaman yang menunjukkan adanya persamaan 

antara A dan B dalam hal tertentu. Dari gambaran di atas kita dapat 

menarik  tiga  prinsip dasar komunikasi, yakni: 

a. Komunikasi  hanya  bisa  terjadi bila terdapat  pertukaran  

pengalaman yang  sama  antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses komunikasi. 

b. Jika  daerah  tumpang  tindih  menyebar  menutupi  lingkaran A dan 

B, menuju terbentuknya satu lingkaran yang sama, makin besar 

kemungkinannya tercipta suatu proses komunikasi yang mengena 

(efektif). 

c. Tetapi  kalau  daerah tumpang tindih ini makin mengecil dan 

menjauhi sentuhan kedua lingkaran atau cenderung mengisolasi 

lingkaran masing-masing komunikasi yang terjadi sangat terbatas, 

bahkan  besar kemungkinannya gagal dalam menciptakan suatu 

proses  komunikasi  yang  efektif.
9
 

   Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh 

Mulyana, diantaranya sebagai berikut: 

                                                           
8
 Dasrun Hidayat, Komunikasi Antar Budaya dan Medianya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), 3-6. 
9
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, ( Jakarta:  Raja Grafindo,  2014),  21-22. 
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a) Komunikasi  adalah  suatu  proses simbolik. 

Komunikasi  adalah  sesuatu  yang  bersifat dinamis, sirkular dan 

tidak berakhir pada suatu titik tetapi terus berkelanjutan. 

b) Setiap perilaku mempunyai  potensi  komunikasi. 

Pada  saat  orang  tidak  bermaksud  mengomunikasikan sesuatu, 

tetapi dimaknai oleh orang lain maka orang tersebut sudah terlibat 

dalam  proses berkomunikasi.  Gerak tubuh,  ekspresi wajah 

seseorang  dapat  dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. 

c) Komunikasi  punya  dimensi  isi  dan  hubungan. 

Setiap  pesan komunikasi mempunyai dimensi isi di mana dari 

dimensi  isi  tersebut  kita  bisa  memprediksi  dimensi  hubungan 

yang  ada  diantara  pihak-pihak  yang  melakukan  proses 

komunikasi. 

d) Komunikasi itu berlangsung  dalam  berbagai  tingkat  kesengajaan. 

Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa 

terjadi  mulai  dari  tingkat  kesengajaan yang  rendah artinya  

tindakan  komunikasi  yang  tidak  direncanakan sampai pada 

tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja (pihak komunikan 

mengharapkan  respons dan berharap tujuannya tercapai). 

e) Komunikasi  terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 

Pesan  komunikasi  yang dikirimkan oleh pihak komunikan baik 

secara  verbal  maupun  nonverbal  disesuaikan dengan tempat, 
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dimana  proses  komunikasi  itu berlangsung,  kepada  siapa   pesan 

itu dikirimkan dan kapan  komunikasi  itu berlangsung. 

f) Komunikasi  melibatkan  prediksi  peserta  komunikasi. 

Tidak  dapat  dibayangkan  jika orang melakukan tindakan 

komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita 

tersenyum  maka  kita  dapat memprediksi bahwa pihak penerima 

akan  membalas  dengan  senyuman. Prediksi seperti itu akan 

membuat seseorang menjadi tenang dalam melakukan proses 

komunikasi.  

g) Komunikasi itu bersifat sistemik. 

Dalam diri setiap orang  mengandung  sisi  internal  yang  dipengaruhi 

oleh  latar  belakang  budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. 

Bagaimana  seseorang  berkomunikasi  dipengaruhi  oleh  beberapa 

hal internal tersebut, sisi internal seperti lingkungan keluarga dan 

lingkungan di mana dia bersosialisasi memengaruhi bagaimana dia 

melakukan tindakan komunikasi. 

h) Semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektiflah 

komunikasi. 

Jika  dua  orang  melakukan  komunikasi  berasal dari suku yang 

sama, pendidikan yang sama maka ada kecenderungan dua pihak  

tersebut  mempunyai  bahan yang sama untuk saling 
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dikomunikasikan. Kedua pihak mempunyai makna yang sama 

terhadap simbol-simbol  yang  saling  dipertukarkan.
10

 

4. Model-Model Komunikasi 

Pada umumnya model-model komunikasi itu menunjukkan 

aktifitas komunikasi: 

a. Model Lenier 

Ada banyak model linier namun kita akan mendiskusikan 

model  Laswell  yang   tertuang dalam definisi komunikasi, 

komunikasi  adalah  sebuah  jawaban terhadap pertanyaan WHO says 

WHAT to WHOM through WICH CHANNEL and with WHAT 

EFFECT?  Model ini dikembangkan berdasarkan pemikiran 

psikologis S-M-R di mana proses komunikasi berarah linier dari 

Source, Message, dan Receiver. Model laswell ini dapat diterapkan 

sebagai  komunikasi  persuasif  sehingga membutuhkan saluran 

khusus agar dapat membangkitkan respons sasaran dan pengaruh 

persuasif  itu  akan  makin  besar  manakala menggunakan media 

cetak atau elektronik. 

b. Model Interaksi 

Ada  banyak  model  interaksi  namun kita akan 

mendiskusikan model Wilbur Schramm. Menurut Schramm 

komunikasi merupakan usaha membangun suatu commonness, jadi 

                                                           
10

 Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi,  (Jakarta:  Raja Grafindo,  2014), 14-15. 
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persoalannya  terletak pada apa yang coba dibangun oleh sumber 

harus mendapat makna yang sama dengan penerima. 

c. Model Transaksional 

Model ini mengatakan bahwa suatu aktifitas komunikasi 

dikatakan efektif jika terjadi transaksi antara pengirim pesan dan 

penerima pesan.
11

 

Menurut Steward L. Tubbs dan Syilvia Moss dalam “human 

communikation” menguraikan ada tiga model dalam komunikasi: 

1) Model  komunikasi  linier  (one-way  communication) dalam 

model  ini  komunikator  memberikan suatu stimuli dan 

komunikan  melakukan respon yang diharapkan tanpa 

mengadakan seleksi dan interpretasi, komunikasi bersifat 

monolog. 

2) Model komunikasi interaksional sebagai kelanjutan dari model 

yang  pertama pada tahap ini sudah terjadi  feedback atau umpan 

balik. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada 

dialog di mana setiap partisipan memiliki peran ganda dalam arti 

pada  satu  saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang 

lain bertindak sebagai komunikan. 

3) Model komunikasi transaksional. Dalam model ini komunikan 

hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (relationship) 

                                                           
11

 Ibid, Alo Liliweri, 12-15. 
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antara dua orang atau lebih, pandangan ini menekankan bahwa 

semua perilaku adalah komunikatif.
12

 

d. Fungsi Komunikasi 

Secara umum ada lima kategori fungsi (tujuan) utama komunikasi, 

yakni: 

1) Sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi agar dapat 

diketahui penerima. 

2) Sumber menyebarluaskan informasi dalam rangka mendidik 

penerima. 

3) Sumber memberikan intruksi agar dilaksanakan penerima. 

4) Sumber mempengaruhi konsumen dengan informasi yang 

persuasif  untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku 

penerima. 

5) Sumber menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil 

memengaruhi penerima.
13

  

5.  Hambatan Komunikasi  

Proses komunikasi tidak terlepas dari hambatan-hambatan 

komunikasi  yang  sering  mengakibatkan  komunikasi tidak berhasil. 

Oleh  karena  itu  pada saat  merncanakan  komunikasi  perlu diperhatikan 

kemungkinan-kemungkinan timbulnya hambatan tersebut, dalam 

manajemen  komunikasi  di antaranya  adalah  mengatur lebih fokus pada 
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 Dasrun Hidayat,  Komunikasi Antar pribadi dan Medianya, ( Yogyakarta:  Graha Ilmu,  

2012),  36. 
13

 Ibid, Ali Lilioweri, 18. 
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perencanaan komunikasi. Ada beberapa hambatan yang sering terjadi 

pada saat  proses komunikasi yaitu: 

a. Hambatan dari  pengirim pesan, misalnya pesan yang akan 

dismpaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan, hal ini 

dipengaruhi oleh perasaan atau situasional. 

b. Hambatan dalam penyandian/simbol, hal ini dapat terjadi karena 

bahasa  yang  dipergunakan  tidak  jelas sehingga mempunyai arti 

lebih dari satu simbol yang digunakan antara si pengirim dan 

penerima tidak sama atau bahasa yang digunakan terlalu sulit. 

c. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan 

media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik 

sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. 

d. Hambatan dalam bahasa sandi, hambatan tejadi dalam menafsirkan 

sandi oleh si penerima. 

e. Hambatan  dari  penerima  pesan,  misalnya  kurangnya perhatian 

pada saat menerima atau mendengarkan pesan sikap prasangka 

tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. 

f. Hambatan pada saat memberikan balikan atau respon, balikan yang 

diberikan  tidak  menggambarkan  apa  adanya akan tetapi 

memberikan interpretatif tidak tepat waktu atau tidak jelas dan 

sebagainya. 

Komunikasi berjalan efektif apabila selama berlangsungnya 

komunikasi  hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Komunikator 
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yang baik adalah orang yang mampu mengendalikan komunikasi atau 

mengarahkan komunikasi agar tidak berbenturan dengan hambatan 

komunikasi.
14

 

6. Keberhasilan Komunikasi  

 Ketercapaian tujuan komunikasi merupakan keberhasilan 

komunikasi. Keberhasilan  komunikasi  itu tergantung dari berbagai 

faktor sebagai berikut: 

a. Komunikator  

Komunikator  merupakan  sumber  dan  pengirim  pesan.  

Kepercayaan  penerima  pesan  pada  komunikator serta  keterampilan 

komunikator  dalam  melakukan  komunikasi menentukan 

keberhasilan komunikasi. 

b. Pesan yang disampaikan 

Keberhasilan komunikasi tergantung dari: 

1) Daya tarik pesan  

2) Kesesuaian  pesan  dengan  kebutuhan  penerima  pesan  

3) Lingkup pengalaman yang sama antara pengirim dan penerima 

pesan tentang pesan tersebut. 

4) Peran pesan dalam memenuhi kebutuhan penerima pesan. 

c. Komunikan  

Keberhasilan komunikasi tergantung dari: 

1) Kemampuan komunikan menafsirkan pesan 
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 Ibid, Dasrun Hidayat, 93. 
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2) Komunikan sadar bahwa pesan yang diterima memenuhi 

kebutuhannya  

3) Perhatian komunikan terhadap pesan yang diterima. 

d. Konteks  

Komunikasi berlangsung dalam setting atau lingkungan tertentu. 

Lingkungan yang kondusif (nyaman, menyenangkan, aman, 

menantang) sangat  menunjang  keberhasilan komunikasi. 

e. Sistem penyampaian  

 Sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media. 

Metode dan media yang sesuai dngan berbagai jenis indra penerima 

pesan yang kondisinya berbeda-beda akan sangat menunjang 

keberhasilan komunikasi.
15

 

B. KEDISIPLINAN  

1. Pengertian Disiplin  

Kata  disiplin sendiri  sebenarnya  dari  bahasa,  yaitu disciplina 

dan disciplinus yang  berarti  perintah dan peserta didik. Jadi, disiplin 

dapat  dikatakan  sebagai  perintah  seorang  guru kepada  peserta 

didiknya. Kemudian  dalam  New World Dictionary, disiplin diartikan 

sebagai latihan untuk mengendalikan diri, karakter, atau keadaan yang 

tertib dan efisien.
16
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 Syaiful Bahri Djamarah, Pola  Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga, ( 

Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 14-15. 
16

 Novan Ardi Wiyani, Manajemen Kelas Teori  dan Aplikasi Untuk Menciptakan Kelas 

Yang Kondusif ,  (Yogyakarta;  Ar-Ruzz Media, 2013), 159. 
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Menurut Ngainun Naim  ditinjau dari asal kata, kata disiplin 

berasal dari bahasa  Latin discere  yang  memiliki  arti belajar. Dari kata 

ini kemudian muncul kata disciplina yang berarti pengajaran atau 

pelatihan. Seiring  perkembangan  waktu, kata  disciplina  juga  

mengalami perkembangan makna. Kata disiplin sekarang ini dimaknai 

secara beragam. Ada yang mengatakan disiplin sebagai kepatuhan 

terhadap  peraturan  atau  tunduk  pada  pengawasan dan pengendalian. 

Ada juga yang  mengartikan disiplin sebagai latihan yang bertujuan 

mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.  

Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu 

anak mampu menghadapi lingkungan. Disiplin tumbuh dari kebutuhan 

menjaga keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu 

untuk berbuat agar memperoleh sesuatu, dengan pembatasan atau 

peraturan yang diperlukan oleh lingkungan terhadap dirinya. 

Disiplin  adalah  kepatuhan  untuk  menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk 

kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku.
17

  

Disiplin diri merupakan produk disiplin, kepemilikan disiplin 

memerlukan proses belajar. Pada awal proses belajar dapat dilakukan 

dengan cara: Pertama. Melatih,  kedua. Membiasakan diri berperilaku 

sesuai dengan nilai-nilai berdasarkan moral. Jika anak telah terlatih dan 
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 Ngainun Naim, Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan 

Pembentukan Karakter Bangsa, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 142. 
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terbiasa  berperilaku sesuai dengan moral, ketiga. Perlu adanya kontrol 

dari orang tua dan pembimbingan untuk mengembangkannya.
18

 

Disiplin diri merupakan substansi esensial di era global untuk 

dimiliki dan dikembangkan oleh anak karena dengannya ia memiliki 

kontrol internal untuk berperilaku yang senantiasa taat moral. Dengan 

demikian anak tidak hanyut oleh arus globalisasi tetapi sebaliknya ia 

mampu  mewarnai  dan  mengakomodasi.
19

 

Menurut Tulus Tu’u  bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin 

“Disciplina” yang  menunjuk  kepada  kegiatan  belajar dan mengajar, 

yang berarti mengikuti  orang  untuk  belajar di bawah pengawasan 

seorang  pemimpin. Dalam  kegiatan belajar tersebut bawahan dilatih 

untuk patuh dan taat pada  peraturan-peraturan yang dibuat oleh 

pemimpin.  Istilah  bahasa Inggris “discipline” yang berarti: taat, tertib 

atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, kendali diri, latihan 

membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan sesuatu, sebagai 

kemampuan  mental  atau  karakter  moral. Dalam  bahasa Indonesia 

istilah  disiplin  kerapkali  terkait  dan menyatu dengan istilah tata tertib 

dan  ketertiban. Istilah  ketertiban  mempunyai  arti  kepatuhan  seseorang 

dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong atau 

disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya.
20
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Mursid mengatakan bahwa disiplin berasal dari kata “disciple” 

yang berarti seseorang yang belajar dari dirinya sendiri atau suka rela 

mengikuti seorang pemimpin. Disiplin sangat diperlukan salah satunya 

untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan aturan dan peran yang 

ditetapkan  dalam  kelompok  budaya  atau tempat orang tersebut 

menjalani  kehidupan.  

Melalui  disiplin,  anak belajar untuk bersikap dan berperilaku 

yang baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat lingkungan sekitarnya. 

Artinya, anak dikasih  penjelasan  dan  arahan serta diberi tahu maksud 

dan tujuan yang tercantum dalam peraturan sehingga anak mampu 

mengerti  tentang  apa  yang  diharapkan  oleh lembaga yang terkait. 

Unsur yang  berkaitan dengan disiplin adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan sebagai pola yang ditetapkan untuk berperilaku di mana 

anak itu tinggal  

b. Hukuman akan diberikan apabila anak melakukan kesalahan atau 

bertindak yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku di 

masyarakat di mana dia hidup. 

c. Penghargaan diberikan apabila anak telah melakukan sesuatu dengan 

nilai atau norma yang berlaku, mendidik anak dan memotivasi anak 

agar  mengulangi  perilaku  yang  baik dan benar sesuai dengan 

harapan masyarakat. 

d. Konsistensi dalam melaksanakan aturan dan disiplin sehingga tidak 

membingungkan anak dalam mempelajari sesuatu yang benar atau 
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salah, baik atau buruk. Disiplin dapat bermanfaat apabiula ada 

pengaruh disiplin terhadap perilaku, yang  menimbulkan  kepekaan 

atas sikap yang baik, benar dan adil serta  memengaruhi kepribadian  

anak di mana sikap perilaku disiplin merupakan bagian yang 

terinternalisasi  pada  anak  secara  keseluruhan.
21

 

 Islam  mengandung  berbagai  ajaran  baik ritual maupun non 

ritual  yang  amat  memerlukan  kedisiplinan  sebab dari situ bangunan 

jiwa  akan  membentuk  keteraturannya. Disiplin bisa membentuk 

kejiwaan  pada  anak  untuk  memahami peraturan sehingga  anak 

mengerti  kapan  saat  yang  tepat untuk melaksanakan peraturan dan 

kapan  pula  harus  mengesampingkan, sedangkan  peraturan itu sendiri 

ada dalam keseharian hidup anak.   

Menurut  kamus  KBBI  kata  “disiplin”  memiliki beberapa makna 

di antaranya:  menghukum, melatih, dan mengembangkan kontrol diri 

sang anak. Marilyn E Gootman, berpendapat bahwa disiplin akan 

membantu anak untuk mengembangkan kontrol dirinya dan membantu 

anak mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya.
22

 

Bohar Soeharto menyebutkan tiga hal mengenai disiplin, yakni : 

disiplin sebagai latihan, disiplin sebagai hukuman, disiplin sebagai alat 

pendidikan. Pertama. Disiplin sebagai latihan untuk menuruti kemauan 

seseorang, berarti jika seseorang memberi perintah, orang lain akan 
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81-82. 
22

 Imam Ahmad Ibnu Nizar,  Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak Sejak Dini, 

(Jogjakarta: Diva Press, 2016), 21-23. 
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menuruti perintah itu. Kedua. Disiplin sebagai hukuman, bila seseorang 

berbuat  salah  harus  dihukum. Hukuman  itu sebagai upaya 

mengeluarkan  yang  jelek  dari dalam diri orang itu sehingga menjadi 

baik. Ketiga.  Disiplin sebagai alat untuk mendidik. Seorang anak 

memiliki  potensi  untuk  berkembang  melalui interaksi dengan 

lingkungan  untuk  mencapai tujuan realisasi dirinya. Proses belajar 

dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat  nilai-nilai tertentu telah 

membawa  pengaruh dan perubahan perilakunya 

Jadi, fungsi  belajar  adalah  mempengaruhi dan mengubah 

perilaku seorang anak. Semua perilaku merupakan hasil hasil sebuah 

proses belajar, inilah sebetulnya makna disiplin. Dalam pemahaman yang 

ketiga  inilah seharusnya disiplin dikembangkan. Berdasarkan rumusan 

dan  pendapat  tersebut  penulis merumuskan disiplin sebagai berikut; 

1. Mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan hukuman yang berlaku. 

2. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya 

kesadaran diri bahwa itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan 

dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan, dan 

dorongan dari luar dari dirinya. 

3. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina 

dan membentuk perilaku sesuai denngan nilai-nilai yang ditentukan 

atau diajarkan. 
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4. Hukuman yang diberikan bagi yang melaanggar ketentuan yang 

berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan 

memperbaiki tingkah laku. 

5. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran 

perilaku.
23

  

Menurut pendapat Reisman dan Payne dapat dikemukakan 9 

(sembilan) strategi untuk mendisiplinkan peserta didik, sebagai berikut:   

a. Konsep diri, strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri 

masing-masing individu merupakan faktor penting dari setiap 

perilaku. 

b. Keterampilan berkomunikasi, guru harus memiliki keterapilan 

komunikasi yang efektif agar mampu menerima perasaan, dan 

mendorong  timbulnya  kepatuhan peserta didik. 

c. Konsekuensi-konsekuensi logis dan alami, perilaku-perilaku yang 

salah  terjadi  karena  peserta didik telah mengembangkan 

kepercayaan  yang salah terhadap dirinya. Untuk itu,  guru 

disarankan:  pertama. Menunjukkan  secara  tepat tujuan perilaku 

yang salah, sehingga membantu peserta didik dalam mengatasi 

perilakunya. Kedua.  Memanfaatkan  akibat-akibat logis dan alami 

dari perilaku yang salah. 
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d. Klarifikasi  nilai, strategi  ini  dilakukan untuk membantu peserta 

didik  dalam  menjawab  pertanyaannya  sendiri  tentang nilai-nilai 

dan membentuk sistem nilainya sendiri. 

e. Analisi tranksaksional, disarankan agar guru belajar sebagai orang 

dewasa, terutama apabila berhadapan dengan peserta didik yang 

menghadapi masalah. 

f. Terapi realitas, harus berupaya mengurangi kegagalan dan 

meningkatkan  keterlibatan. Dalam hal ini guru harus bersikap positif 

dan bertanggung  jawab. 

g. Disiplin yang terintegrasi, metode ini menekankan pengendalian 

penuh oleh guru untuk mengembangkan dan mempertahankan 

peraturan. 

h. Modifikasi perilaku, perilaku salah disebabkan oleh lingkungan, 

sebagai tindakan remediasi, sehubungan dengan hal tersebut dalam 

pembelajaran perlu diciptakan lingkungan yang kondusif. 

i. Tantangan bagi disiplin, guru diharapkan cekatan, sangat 

terorganisasi, dan dalam pengendalian yang tegas.
24

   

2. Macam-macam Disiplin 

Teknik disiplin dapat dibagi menjadi menjadi tiga macam, yakni: 

disiplin otoritarian, disiplin permisif, disiplin demokratis. 
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1. Disiplin Otoritarian 

Dalam disiplin otoritarian, peraturan dibuat sangat ketat dan 

rinci. Orang yang berada dalam lingkungan disiplin ini diminta 

mematuhi dan menaati peraturan yang telah disusun dan berlaku di 

tempat itu. Apabila gagal menaati dan mematuhi peraturan yang 

berlaku, akan menerima sanksi atau hukuman berat. 

Disiplin otoritarian selalu berarti pengendalian tingkah laku 

berdasarkan tekanan, dorongan, pemaksaan dari luar diri seseorang. 

Hukuman dan ancaman  kerapkali  dipakai  untuk memaksa, 

menekan, mendorong  seseorang  mematuhi dan menaati peraturan. 

Kepatuhan dan ketaatan dianggap baik dan perlu bagi diri,  institusi 

atau keluarga, apabila  disiplin  dilanggar  wibawa dan otoritas 

institusi atau keluarga menjadi terganggu. Karena itu setiap 

pelanggaran perlu diberi sanksi, ada sesuatu yang harus ditanggung 

sebagai akibat pelanggaran. 

Disini dapat terjadi orang patuh dan taat pada aturan yang 

berlaku, tetapi  merasa  tidak bahagia, tertekan  dan  tidak aman. 

Siswa kelihatan baik tetapi dibaliknya  ada ketidakpuasan, 

pemberontakan dan kegelisahan. Dapat juga menjadi stres, karena 

tampak baik, patuh, taat, tetapi  merasa  kurang bebas, kurang 

mandiri, berbuat  sesuatu  hanya  sekedar  untuk  memuaskan  pihak 

lain (orang tua, sekolah, guru, dan atasan). Sebenarnya, semua 

perbuatan  hanya karena keterpaksaan dan ketakutan menerima 
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sanksi, bukan karena kesadaran diri. Hal seperti ini, bila memang 

terjadi, tentu kurang menggembirakan. Di sini mereka perlu dibantu 

untuk  memahami  arti dan manfaat  disiplin  itu  bagi dirinya, agar 

ada kesadaran diri  yang  baik tentang disiplin. 

2. Disiplin Permisif 

Dalam disiplin ini seseorang dibiarkan bertindak menurut 

keiinginannya. Seseorang yang berbuat sesuatu dan ternyata 

membawa akibat melanggar norma atau aturan yang berlaku, tidak 

diberi sanksi atau hukuman. Dampak teknik permisif ini berupa 

kebingungan  dan  kebimbangan, penyebabnya karena tidak tahu 

mana yang tidak dilarang dan mana yang dilarang. Atau bahkan 

menjadi takut, cemas, dan dapat juga menjadi agresif serta liar tanpa 

kendali. 

3. Disiplin Demokratis  

Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan memberi 

penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak memahami 

mengapa diharapkan mematuhi dan menaati peraturan yang ada. 

Teknik  ini  menekankan  aspek edukatif bukan aspek hukuman, 

sanksi atau hukuman dapat diberikan kepada yang menolak atau 

melanggar tata tertib.  Akan  tetapi,  hukuman dimaksud sebagai 

upaya  menyadarkan, mengoreksi, dan mendidik.
25
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3. Faktor-Faktor Disiplin 

Dalam rumusan dan sistematika tentang disiplin, ada empat hal 

yang  dapat  mempengaruhi  dan  membentuk disiplin: pertama. 

Mengikuti dan menaati peraturan. Kedua. Kesadaran diri. Ketiga. Alat 

pendidikan. Keempat. Hukuman. Keempat  faktor ini merupakan faktor 

dominan yang mempengaruhi dan membentuk disiplin. Alasannya 

sebagai berikut: 

1. Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap 

penting  bagi  kebaikan  dan keberhasilan dirinya. Selain itu, 

kesadaran  diri  menjadi  motif  sangat  kuat  terwujudnya  disiplin. 

2. Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktek atas 

peraturan-peraturan yang  mengatur perilaku individunya. Tekanan 

dari  luar  dirinya  sebagai  upaya  mendorong,  menekan dan 

memaksa agar disiplin diterapkan dalam diri seseorang sehingga 

peraturan-peraturan diikuti dan dipraktikkan. 

3. Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan 

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ditentukan atau 

diajarkan. 

4. Hukuman  sebagai  upaya  menyadarkan,  mengoreksi  dan 

meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang 

sesuai dengan harapan. 

Menurut Soegeng Prijodarminto tentang faktor pembentukan 

disiplin, terjadi karena alasan sebagai berikut: 
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1) Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina, melalui latihan, pendidikan, 

penanaman kebiasaan dan keteladanan. Pembinaan itu dimulai dari 

lingkungan keluarga sejak kanak-kanak. 

2) Disiplin dapat ditanamkan mulai dari tiap-tiap individu dari unit 

paling kecil, organisasi atau kelompok. 

3) Disiplin diproses melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda, 

dimulai dari keluarga dan pendidikan. 

4) Disiplin lebih mudah ditegakkan bila muncul dari kesadaran diri. 

5) Disiplin dapat  dicontohkan oleh atasan kepada bawahan. 

Jadi,  pembentukan  disiplin ternyata harus melalui proses  

panjang  dimulai  sejak  dini  dalam  keluarga  dan  dilanjutkan sekolah. 

Hal-hal penting  dalam pembentukan itu  terdiri dari kesadaran diri, 

kepatuhan, tekanan, sanksi, teladan, lingkungan disiplin, dan latihan-

latihan.
26

 

4. Prinsip-Prinsip Disiplin 

Prinsip-prinsip  disiplin  efektif  yang  perlu diperhatikan oleh para 

pembina, guru, instruktur  dalam  melatih, mempengaruhi  dan 

membentuk disiplin terhadap para binaannya. Adapun  prinsip-prinsip  

tersebut  adalah sebagai berikut: 

1. Suatu disiplin yang efektif akan berusaha mengembangkan  

pengarahan diri secara maksimal. 

2. Disiplin yang efektif didasarkan pada kebebasan dan keadilan. 

                                                           
26

 Ibid, 50-51 



53 
 

3. Disiplin  yang  efektif  akan  membantu untuk mengenal diri lebih 

baik  sebagai  individu  yang  unik dan mandiri. 

4. Disiplin yang efektif akan membangun konsep diri, yakni sebagai 

individu yang  bermartabat  dan perlu dihormati. 

5. Disiplin yang efektif akan  membantu untuk mengubah persepsinya 

terhadap situasi tertentu. 

6. Disiplin yang efektif menggunakan kontrol secara bijak/terbatas. 

7. Disiplin yang efektif akan meningkatkan kesiapan individu untuk 

pengarahan diri lebih lanjut. 

8. Disiplin yang efektif harus tertuju pada yang berkemauan untuk 

melaksanakan sesuatu tanpa paksaan. 

9. Disiplin yang efektif pada dasarnya menetap. 

10. Disiplin yang efektif jarang menggunakan hukuman sebagai cara 

untuk menakut-nakuti. 

11. Disiplin yang efektif tidak menggunakan kutukan, tuduhan dan 

penyesalan. 

Jadi, untuk membentuk satu sikap hidup, perbuatan dan kebiasaan 

dalam mengikuti, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, 

orang  dapat  megembangkannya melalui kesadaran diri dan 

kebebasan dirinya  dalam  menaati dan mengikuti  aturan  yang ada.
27
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5. Fungsi Kedisiplinan 

Disiplin sangat  penting  dan dibutuhkan oleh setiap santri. 

Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata 

kehidupan disiplin, yang akan mengantar seorang  santri sukses dalam 

belajar dan kelak ketika bekerja. Berikut ini beberapa fungsi disiplin:   

1. Menata  kehidupan bersama  

         Manusia adalah makhluk unik yang memiliki ciri, sifat, 

kepribadian, latar belakang  dan pola  pikir yang berbeda-beda. Selain 

sebagai  satu  individu  juga  sebagai  makhluk sosial yang selalu 

terkait  dan berhubungan dengan orang lain. Dalam  hubungan 

tersebut, diperlukan norma, nilai, peraturan untuk mengatur agar 

kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan baik dan lancar.  

        Jadi, fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia 

dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat dengan begitu 

hubungan antara individu satu dengan yang lain menjadi baik dan 

lancar. 

2. Membangun kepribadian 

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku dan pola 

hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan dan 

perbuatan sehari-hari. Sifat, tingkah laku dan pola hidup tersebut 

sangat unik sehingga membedakan dirinya dengan orang lain. 

Pertumbuhan  kepribadian  seseorang  biasanya dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan 
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masyarakat dan lingkungan sekolah. Disiplin yang diterapkan di 

masing-masing lingkungan tersebut memberi dampak bagi 

pertumbuhan kepribadian yang baik. 

 Jadi, lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh 

terhadap kepribadian  seseorang. Apalagi  seorang  siswa  yang sedang 

tumbuh  kepribadiannya,   tentu lingkungan sekolah yang tertib, 

teratur, tenang, tentram, sangat berperan dalam membangun 

kepribadian yang baik. 

3. Melatih kepribadian  

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin 

tidak terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk 

melalui satu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu 

proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui 

latihan. Latihan adalah belajar dan berbuat serta membiasakan diri 

melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Dengan cara itu orang 

menjadi terbiasa, terlatih, terampil dan mampu melakukan sesuatu 

dengan baik. Demikian juga dengan kepribadian yang tertib, teratur, 

taat, patuh, perlu dibiasakan dan dilatih. 

4. Pemaksaan 

         Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan 

mematuhi  semua  ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku 

dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Faktor yang 

mendorong terbentuknya kedisiplinan. Yaitu: dorongan dari dalam 
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(terdiri dari pengalaman, kesadaran dan kemauan untuk berbuat 

disiplin) dan dorongan dari luar (perintah, larangan, pengawasan, 

pujian, ancaman, dan pengajaran). 

         Dari pendapat  tersebut, disiplin dapat terjadi karena dorongan 

kesadaran diri. Disiplin dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan 

kuat. Dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri 

bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. Sebaliknya, disiplin 

dapat pula terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. 

Jadi, disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang 

untuk mengikuti  peraturan-peraturan  yang  berlaku di  lingkungan 

itu.  

5. Hukuman 

       Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus 

dilakukan oleh santri. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi 

yang  melanggar  tata tertib tersebut, ancaman  sanksi/hukuman sangat 

penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa 

untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman/sanksi, 

dorongan  ketaatan  dan  kepatuhan dapat  diperlemah, motivasi untuk 

hidup mengikuti  aturan  yang  berlaku  menjadi  lemah. 

Karena itu, sanksi  disiplin  berupa hukuman tidak boleh 

dilihat hanya sebagai cara untuk menakut-nakuti atau untuk 

mengancam supaya orang tidak berani berbuat salah. Sanksi 
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seharusnya sebagai alat pendidikan dan mengandung unsur 

pendidikan. Tanpa unsur itu hukuman kurang bermanfaat. 

6. Menciptakan ligkungan kondusif 

Sekolah merupakan ruang lingkup pendidikan. Dalam 

pendidikan ada proses mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik 

mengarah kepada meningkatkan moral, mental, spiritual, dan 

kepribadian. Mengajar atau pembelajaran meningkatkan kemampuan 

berpikir yang mengarah kepada peningkatan keterampilan. Sekolah 

sebagai ruang lingkup pendidikan perlu menjamin terselenggaranya 

proses  pendidikan  yang  baik. Kondisi  yang  baik bagi proses 

tersebut adalah kondisi aman, tentram,  tenang, tertib dan teratur, 

saling  menghargai dan hubungan pergaulan yang baik. 

       Jadi, peraturan sekolah yang dirancang dan 

diimplementasikan dengan baik, meberi pengaruh bagi terciptanya 

sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan 

pembelajaran. Tanpa  ketertiban, suasana kondusif bagi pembelajaran 

akan terganggu, prestasi belajar pun ikut terganggu.
28

 

6. Pelanggaran Disiplin 

Satu perbuatan tertentu senantiasa dilatar belakangi oleh motif 

tertentu. Jadi, dibalik perbuatan seseorang pasti ada latar belakangnya, 

ketika orang melakukan perbuatan tertentu, ada harapan yang akan 

dicapai dan dicari. Dengan demikian, satu perbuatan atau tingkah laku 
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merupakan upaya pemenuhan kebutuhan individu tersebut, di sini 

kebutuhan  menjadi  motif atau penggerak dan pendorong tingkah laku. 

Selain hal itu,  pelanggaran disiplin dapat  juga terjadi karena 

tujuh hal berikut ini: 

1. Disiplin sekolah  yang  kurang  direncanakan dengan baik dan 

mantap. 

2. Perencanaan yang baik, tetapi implementasinya kurang baik dan 

kurang  dimonitor oleh atasan. 

3. Penerapan disiplin yang tidak konsisten dan tidak konsekuen. 

4. Kebijakan atasan yang belum memprioritaskan peningkatan dan 

pemantapan disiplin sekolah. 

5. Kurang  kerja sama dan dukungan guru-guru dalam merencanakan 

dan implementasi disiplin sekolah. 

6. Kurangnya dukungan dan partisipasi orang tua dalam menangani 

disiplin sekolah, secara khusus siswa bermasalah. 

7. Siswa tersebut banyak yang berasal dari siswa bermasalah dalam 

disiplin diri, mereka ini cenderung  melanggar dan mengabaikan tata 

tertib sekolah. 

7. Penanggulangan Disiplin 

Disiplin individu menjadi prasyarat terbentuknya kepribadian 

yang  unggul  dan sukses. Disiplin sekolah menjadi prasyarat 

terbentuknya lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan dan 
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proses pendidikan. Dalam  penaggulangan  disiplin, ada beberapa hal 

yang perlu dipehatikan berikut ini: 

Adanya  tata  tertib  dalam  mendisiplinkan siswa, tata tertib 

sangat  bermanfaat  untuk  membiasakannya  dengan standar perilaku 

yang sama dan diterima oleh individu lain dalam ruang lingkupnya. Di 

samping  itu,  adanya  tata  tertib  para  siswa  tidak dapat  lagi bertindak 

dan berbuat  sesuka  hatinya. 

1. Konsisten dan konsekuen 

Masalah umum  yang muncul dalam disiplin adalah tidak 

konsistennya  penerapan disiplin, ada perbedaan antara tata tertib 

yang tertulis dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam sanksi dan 

hukuman  ada  perbedaan  antara  pelanggar  yang  satu dengan yang 

lain, hal  seperti  ini  akan  membingungkan siswa. Dalam 

menegakkan disiplin bukanlah ancaman atau kekerasan yang 

diutamakan, yang diperlukan adalah ketegasan dan keteguhan di 

dalam  melaksanakan  peraturan. Hal  ini  merupakan  modal utama 

dan  syarat  mutlak  untuk  mewujudkan  disiplin. 

2. Hukuman  

        Hukuman bertujuan mencegah tindakan yang tidak baik atau 

tidak diinginkan. Tujuan hukuman adalah untuk mendidik dan 

menyadarkan  siswa  bahwa  perbuatan  yang  salah  mempunyai 

akibat yang tidak menyenangkan. Hukuman diperlukan juga untuk 
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mengendalikan  perilaku  disiplin,  tetapi  hukuman bukan satu-

satunya  cara  untuk  mendisiplinkan  anak atau siswa. 

3. Kemitraan dengan orang tua 

         Pembentukan  individu  berdisiplin  dan penaggulangan 

masalah-masalah disiplin tidak hanya memjadi tanggung jawab 

sekolah  tetapi  juga tanggung jawab orang tua atau keluarga. 

Keluarga atau orang tua merupakan pendidik pertama yang sangat 

besar pengaruhnya dalam pembinaan dan pengembangan perilaku 

siswa. Karena itu, sekolah sangat  perlu bekerja sama dengan orang 

tua  dalam  penanggulangan  masalah  disiplin.
29

 

                                                           
29

 Ibid, 55-57 
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BAB III 

METODE KOMUNIKASI KH HUSAIN ALI DALAM  MENINGKATKAN 

KEDISIPLINAN SANTRI 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an (PPTQ) Al-Hasan merupakan 

lembaga pendidikan non formal yang ber alokasi di Jalan Parang Menang 

No.32 kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Propinsi Jawa Timur. Batas wilayah sekitar Pesantren Tachfidzul Qur’an 

(PPTQ) Al-Hasan adalah sebagai berikut: 

Sebelah barat berbatasan dengan dusun Batikan  

Sebelah timur berbatasan dengan Masjid Jami’ Batara Katong 

Sebelah utara berbatasan dengan dusun Tasan 

Sebelah selatan berbatasan dengan dusun Kranggan 

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an (PPTQ) 

Al-Hasan Ponorogo terkait erat dengan sowannya
1
 KH Husain Ali dengan 

KH Qomar ayah angkat ke ndalemnya
2
 KH Hamid di Kajoran Magelang 

kira-kira pertengahan tahun 1983 M. Sebenarnya kedatangan beliau hanya 

                                                           
1
 Sowan adalah kunjungan  

2
 Ndalem adalah tempat tinggal 
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ingin sowan pada kyai yang tersohor sebagai waliyullah itu, akan tetapi 

percakapan beliau dan KH Hamid tersebutlah yang menjadikan cikal bakal 

berdirinya Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an (PPTQ) Al-Hasan. 

Dalam percakapan tersebut KH Hamid dawuh
3
  “Ilmu yang kau 

peroleh sudah saatnya kau amalkan, caranya segera didirikan pesantren di 

tempat yang kau tinggali saat ini” begitu kata Kyai sepuh tersebut. KH 

Husain Ali dan KH Qomar kala itu hanya menjawab dengan anggukan, 

saat itu KH Husain Ali berumur 30 tahun, sebenarnya masih kurang 

percaya diri untuk merintis Pesantren. Beliau merasa Ilmunya masih jauh 

dari cukup untuk mengasuh para Santri, namun berbekal amanah dan 

dukungan dari KH Hamid Kajoran dan dengan bismillah. Pesantren 

Tachfidzul Qur’an Al-Hasan resmi didirikan tanggal 7 Juli 1984. Jadi, 

hampir satu tahun setelah dawuh KH Hamid.  

Lokasi yang dipilih adalah tanah wakaf dari ayah angkatnya, KH 

Qomar di kelurahan Patihan Wetan Babadan Ponorogo. KH Qomar (ayah 

angkat KH Husain selain menjadi sesepuh di kelurahan tersebut juga 

dikenal sebagai kontraktor sukses yang sangat mencintai Al-Qur’an. KH 

Qomar hampir setiap ahad mengadakan simaan Al-Qur’an di rumahnya. 

Salah satu hafidz langganannya adalah KH Husain Ali yang kemudian 

beliau angkat menjadi anak angkatnya. 

Mengenai pemberian nama Pondok Pesantren adalah Pondok 

Pesantren “Al-Hasan” hal itu dinisbatkan pada nama ayah KH Qomar 

                                                           
3
 Dawuh adalah perkataan 
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yaitu Kyai Hasan Arjo, juga dinisbatkan dari saudara kembar KH Husain 

Ali yang bernama Hasan namun ia telah meninggal ketika masih belia. KH 

Husain Ali ingin mengenang dua orang tersebut dan tentunya hal ini juga 

karena tafaulan pada cucu kanjeng Nabi, Sayyidina Hasan dan semoga 

“Al-Hasan” dapat menjadi lembaga pendidikan yang “Hasan”. 

Pada awal berdirinya fasilitas Pondok baik sarana dan 

prasarananya masih sangat sederhana dan terbatas akan tetapi seiring 

dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman keadaan Pondok 

Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan juga mengalami perkembangan. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah santri yang semakin 

bertambah setiap tahunnya bahkan santri yang menimba Ilmu di Pondok 

tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat Ponorogo, akan tetapi berasal 

dari daerah-daerah lain dan mayoritas dari luar jawa yaitu sumatra. 

Melihat fenomena tersebut, Pondok Pesantren mengadakan perbaikan 

fasilitas perlengkapan sarana dan prasarana serta penambahan asrama, 

sekarang ini juga masih pada tahap penyelesaian gedung baru. 

Hal penting lainnya adalah bahwa didirikan Pondok Pesantren 

Tachfidzul Qur’an Al-Hasan sebagai bentuk ibadah berjuang di jalan 

Allah serta untuk mengurangi kebodohan di muka bumi  demi terjaganya 

harkat martabat manusia seutuhnya (Insan kamil). 
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3. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Sebagai pendidikan Islam Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-

Hasan mempunyai Visi, Misi dan Tujuan. Adapun Visi, Misi dan Tujuan 

Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan adalah: 

a. Visi Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo 

Visi merupakan pandangan atau gambaran masa depan yang 

diinginkan setiap lembaga pendidikan yang bersangkutan dan 

menjamin kelangsungan perkembangan. Visi tersebut adalah 

“Memasyarakatkan Al-Qur’an dan Meng-Al-Qur’ankan Masyarakat”. 

b. Misi Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan  Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo 

Misi merupakan tindakan untuk mewujudkan visi yang harus 

mengakomodasi semua kelompok kepentingan lembaga atau diartikan 

sebagai tindakan yang merumuskan misi lembaga. Misi Pondok 

Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan adalah: 

1) Menciptakan pembelajaran yang Qur’ani. 

2) Menciptakan dan menanamkan jiwa sosialis yang sesuai dengan 

nilai-nilai Al-Qur’an. 

3) Menciptakan relasi yang mutualisme dengan masyarakat. 

4) Berusaha mengamalkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-

Qur’an dalam kehidupan. 
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5) Menciptakan dan berusaha berakhlakul karimah dengan sempurna. 

c. Tujuan Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo 

Tujuan merupakan apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu 

tertentu yang berdasarkan visi dan misi. Tujuan Pondok Pesantren 

Tachfidzul Qur’an Al-Hasan adalah: 

1) Menghasilkan pribadi muslim yang beriman dan berakhlakul 

karimah, beramal shalih dan memiliki tanggung jawab serta 

kesadaran atas kesejahteraan umat Islam khususnya dan 

masyarakat umumnya. 

2) Menghasilkan pribadi muslim yang pandai membaca Al-Qur’an bil 

al nadzar, bil al ghaib maupun qira’ah sab’ah 

3) Menghasilkan pribadi muslim yang mempunyai keterampilan dan 

kecakapan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, bangsa dan agama. 

4) Menghasilkan pribadi muslim yang bisa memahami isi kandungan 

Al-Qur’an dan mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan   

Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan terdapat 

beberapa tingkatan struktur kepemimpinan. Urutan tertinggi adalah 

Pengasuh, Ustadz kemudian Pengurus Pondok Pesantren Tachfidzul 

Qur’an Al-Hasan. 
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a. Pengasuh Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan adalah 

Pengasuh yang secara defacto memimpin Pondok. Pengasuh Pondok 

Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan ini sejak awal berdiri sampai 

sekarang masih dipegang oleh KH Husain Ali beliau bertugas 

menangani urusan pengelolaan Pondok Pesantren beliau dibantu oleh 

Ibu Nyai. 

b. Ustadz 

Ustadz adalah pembantu Pengasuh dalam proses belajar 

mengajar sehari-hari. Para Ustadz dan Ustadzah yang mengajar di 

Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan adalah sebagian besar 

dari alumnus Pondok Pesantren ini sendiri dan para Santri senior yang 

cukup dan mampu mengajar, selain itu juga mendatangkan tenaga dari 

luar yaitu ustadz dari Pondok lain. 

c. Pengurus Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan 

Pengurus Pondok Pesantren ini terhimpun dalam sebuah 

Organisasi yang sering disebut Pengurus Pondok. Pengurus Pondok ini 

adalah para Santri senior dan yang mampu mengelola di bidangnya 

masing-masing. Kepengurusan Pondok dipimpin oleh ketua (lurah 

pondok) dibantu wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Selain itu juga 

dibantu oleh seksi-seksi yang diperlukan, yang mana organisasi ini 

dibimbing oleh Pengasuh.  
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5. Kondisi Santri Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan Ptihan 

Wetan Babadan Ponorogo 

Kondisi santri, santri Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-

Hasan berasal dari berbagai daerah baik Ponorogo maupun luar Ponorogo. 

Adapun jumlah santri secara keseluruhan adalah 285. Adapun 

perinciannya adalah: 

a. Santri Putra 

Santri Putra dengan jumlah keseluruhan 125 santri. 

b. Santri Putri  

Santri Putri dengan jumlah keseluruhan 160 santri. 

c. Santri yang mengikuti program pendidikan di madrasah diniyah 

dengan jumlah 260 putra dan putri. 

d. Santri TPQ Al-Hasan dengan jumlah 120 santri putra dan putri. 

Pondok Pesantren Al-Hasan memfokuskan pada pendidikan non 

formal. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dan menambah wawasan sebagian besar santri Al-Hasan mengenyam 

pendidikan formal di luar Pondok. Adapun perinciannya adalah: 

1) Kuliah (perguruan tinggi)  : 125 santri 

2) MA/SMA                        : 10 santri 

3) MTS/SMP    : 10 santri 

4) Mukim                            : 15 santri 
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6. Kondisi Guru Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

a. Keadaan Ustadz 

Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan merupakan 

lembaga pendidikan islam non formal yang terdiri dari lembaga 

Madrasah Diniyah Salafiyah Riyadhatussyubban, Taman Pendidikan 

Al-Qur’an dan pendidikan Al-Qur’an. 

Adapun ustadz yang mengelola Madrasah Diniyah berjumlah 3 

ustadz dan sebagian besar adalah dari alumnus Pondok Pestren 

Tachfidzul Qur’an Al-Hasan sendiri. Sedangkan ustadz ustadzah 

Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Hasan berjumlah 13 ustadz dan 

ustadzah. Dan pendidikan Al-Qur’an dibimbing langsung oleh KH 

Husain Ali. 

7. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-

Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Fasilitas pada suatu lembaga pendidikan adalah mutlak dan harus 

ada juga yang harus memenuhi kebutuhan pendidikan. Fasilitas berfungsi 

untuk kelangsungan kegiatan belajar mengajar sehingga santri yang belajar 

dapat mendapatkan ilmu sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Adapun fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an 

Al-Hasan adalah asrama Putra sebanyak tiga lokal, asrama Putri, Gedung 

madrasah Diniyah, Masjid,Gudang, dapur dan kamar mandi. 
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Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan saat ini baru selesai 

membangun gedung baru putri, kamar mandi dan teras Masjid Putri 

kemudian sekarang proses pembangunan gedung baru putra. 

8. Kegiatan-kegiatan Di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Program kegiatan di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-

Hasan ada yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek yang diperinci 

dari program tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian, adapun 

perinciannya adalah: 

a. Program tahunan meliputi: 

1) Khataman Al-Qur’an. 

2) Nuzulul Qur’an. 

3) Halal bi Halal. 

4) Peringatan hari-hari besar Islam. 

5) Penyelenggaraan wisuda santri berupa khataman Al-Qur’an yang 

penyelenggaraannya dilaksanakan 3 tahun sekali. 

b. Program Bulanan meliputi: 

1) Muhadlarah. 

2) Dzibaiyah Al-barzanji. 

3) Istighotsah. 

4) Ro’an Akbar. 

5) Simaan Al-Qur’an. 
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c. Program Mingguan meliputi: 

1) Tadarus Jum’at 

2) tahlilan 

3) Senam Santri 

4) Qira’ah 

5) Tes-tesan Al-Qur’an 

d. Program Harian meliputi: 

1) Tadarus wajib 

2) Shalat berjamaah 

3) Sorogan 

4) Madrash Diniyah. 

5) Takror. 

Kegiatan-kegiatan di atas adalah sebagai alat untuk membentuk 

kebiasaan, berakhlak yang baik dan mengajarkan para santri untuk 

menjadi santri yang disiplin yang bisa menaati peraturan, selain itu para 

santri juga diberi kebebasan untuk memperluas pengalaman yang dapat 

menambah wawasan dan pengalaman santri. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Strategi Komunikasi KH Husain Ali dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-

Hasan Ponorogo 

Di dalam Pesantren biasanya seorang pengasuh itu selain sebagai 

pengasuh juga menjadi prioritas umumnya pemimpin salafiyah yang mana 

pengasuh selalu mengayomi santri-santrinya, ketika santri membuat 

kesalahan pengasuh tidak langsung marah tapi dengan melakukan 

pendekatan, pengasuh juga harus sabar mendidik santri-santrinya, 

bijaksana, memberi pengarahan dan contoh perilaku yang baik kepada 

semua orang terutama santrinya. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan 

oleh Ustadz Sholihin, sebagai berikut:  

“KH Husain Ali menjadi pengasuh umumnya pengasuh salafiyah, 

selalu mengayomi santri, ketika santri membuat kesalahan KH 

Husain Ali tidak langsung marah dan juga menegurnya, tetapi 

dengan melalui pendekatatan seperti melakukan tausiah ketika ada 

acara di Pondok, melakukan komunikasi dengan Ibu Nyai, dan juga 

melalui pengurus Pondok”.
4
 

 

Dan sama seperti yang telah dikatakan oleh Ustadz Muhammad 

Yusro sebagai berikut: 

“Beliau jebolan dari pondok salaf, dan beliau juga pernah belajar 

dimana-mana, beliau mendidik atau memimpin santrinya sangat 

luar biasa dalam memberikan wawasan, yang mana ada pengasuh 

atau tidak ada pengasuh santri itu harus bersifat baik, tawadhu’, 

maka dari itu kedisiplinan santri dimulai dari ucapan dari 

khasanahnya pengasuh. Untuk mengasuh santri-santrinya pertama 

dengan sabar, dengan keras juga bisa, apabila tidak bisa disabari, 

                                                           
4
 Lihat transkrip wawancara nomer: 02/2-W/F-1/22-4/2019 
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pengasuh langsung membuat peraturan dan memberi hukuman 

kepada santri yang melanggar peraturan yang sudah dibuat”.
5
 

 

     KH Husain Ali juga mengajarkan  para santrinya untuk menjadi 

santri yang disiplin yang bisa menaati peraturan pondok, dan juga 

memberi kebebasan untuk memperluas pengalaman santi-santrinya seperti, 

mukhadhoroh, qiro’ah, bersholawat diba’an, prifat, TPQ, kursus, memasak 

dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh saudari Hannah 

Ma’isyah, sebagai berikut: 

“Komunikasi KH Husain Ali sebagai Pengasuh Pondok Pesantren 

Tachfidzul Qur’an Al-Hasan ini, yang saya ketahui; beliau seorang 

yang bijaksana mengerti kondisi santri, memberi pengarahan dan 

contoh yang baik. Terutama pada pengurus bagaimana kita sebagai 

pengurus menjadi contoh yang baik seperti yang dilakukan oleh 

KH Husain  Ali, dan selain itu beliau juga mengajarkan kepada 

kami para santri untuk menjadi santri yang disiplin yang bisa 

menaati peraturan, tawadhu’, sabar, qona’ah, selain itu kita juga 

diberi kebebasan untuk memperluas pengalaman seperti: 

mukhadhoroh, berzanji, qiro’ah, memasak, prifat, TPQ dan 

kegiatan lainnya.”. 
6
 

 

Sistem di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan ini,  

berstatus sudah milik pribadi karena cikal bakal dari pondok ini adalah 

hasil warisan dari Al-marhum KH Qomari pendiri Pondok Pesantren 

Tachfidzul Qur’an Al-Hasan. Jadi semua peraturan di Pondok ini yang 

bersifat resmi atau penting harus ada kerja sama dengan pengasuh, ustadz, 

dan juga pengurus putra maupun putri. Sedangkan yang sifatnya 

keorganisasian di serahkan kepada pengurusnya, karena setiap pergantian 

pengurus itu ada perubahan baik itu penambahan ataupun pengurangan. 

                                                           
5
 Lihat transkrip wawancara nomer: 03/3-W/F-1/22-4/2019 

6
 Lihat transkrip wawancara nomer: 05/5-W/F-1/22-4/2019 
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Hal ini sebagai mana yang telah dikatakan oleh Ustadz Asror Ihsani, 

sebagai berikut: 

 “Menurut saya, ketika ada masalah apa-apa pengasuh 

membicarakan bersama dan memusyawarahkan. Jadi peraturan 

atau kegiatan dulu di musyawarahkan bersama dengan ustadz dan 

pengurus, dengan tertulis, kalau peraturan yang khusus itu dari 

pengurus karena setiap pergantian pengurus peraturan itu ada yang 

dirubah”.
7
 

 

Sama halnya yang disampaikan oleh KH Husain Ali selaku 

pengasuh, sebagai berikut: 

Sebagian aturan itu dari pengasuh yang sifatnya penting, sedangkan 

keorganisasian itu sifatnya dari pengurus, jadi kegiatan dan peraturan yang 

ditetapkan pengasuh dan pengurus di musyawarahkan bersama-sama. 

Terkadang KH Husain Ali selain memutuskan peraturan atau 

kegiatan secara bermusyawarah, KH Husain Ali juga berperan langsung 

dan memberi contoh untuk berperilaku dan bertutur kata yang baik 

terhadap sesama orang lain, terutama kepada kedua orang tua. Hal ini 

sebagaimana yang telah dikatakan oleh saudari Ana  Fatkhurrahmah, 

sebagai berikut:  

 “Metode komunikasi KH Husain Ali dalam memutuskan peraturan 

dan kegiatan di Pesantren dengan dimusyawarahkan kepada ustadz 

dan pengurus Pondok, kemudian setelah hasil diputuskan dan 

disetujui bersama, penguruspun menyampaikan kepada para santri 

dan tugas santri melaksanakan dari kegiatan dan peraturan yang 

dimusyawarahkan bersama”.
8
 

 

Telah disampaikan di atas bahwa metode komunikasi KH Husai 

Ali di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan dalam memutuskan 

                                                           
7
 Lihat transkrip wawancara nomer: 06/6-W/F-1/22-4/2019 

8
 Lihat transkrip wawancara nomer: 04/4-W/F-1/22-4/2019 
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apapun beliau memusyawarahkan terlebih dahulu kepada Ibu Nyai, ustadz, 

dan pengurus, agar keputusan tersebut bisa diterima oleh anggotanya 

dengan baik dan tidak menimbulkan kekecewaan dalam hati. Dan 

terkadang KH Husain Ali langsung memberi peringatan apabila santri 

melakukan kesalahan seperti: waktunya adzan tidak ada yang adzan, 

waktunya jama’ah banyak yang tidak jama’ah, waktunya takror tidak 

takror dan sebagainya. 

Jadi, berhasil tidaknya komunikasi itu tergantung dari komunikator 

dan komunikan, tentang bagaimana komunikator menyampaikan dan 

bagaimana komunikan menerima pesan tersebut. Dengan demikan, maka 

akan terjadi hubungan timbal balik yang baik antara komunikan dan 

komunikator. William G. Scott juga mengemukakan bahwa dalam 

komunikasi itu terdapat proses yang mempengaruhi hubungan komunikasi 

ketika proses komunikasi berlangsung, yaitu: 

a) The act (perbuatan)  

Perbuatan dan proses komunikasi menginginkan 

pemakaian lambang-lambang yang dapat dimengerti secara 

baik dan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh 

manusia. Pada umumnya lambang-lambang tersebut 

dinyatakan dengan bahasa atau dalam keadaan tertentu, 

tanda-tanda lain juga dapat dipergunakan. 

 

 



74 
 

b) The screne (adegan) 

Adegan ini sebagai salah satu faktor dalam 

komunikasi untuk menekankan hubungan komunikasi. 

Adegan ini menjelaskan apa yang dilakukan, simbol apa 

yang digunakan dan arti apa yang dikatakan. Dengan 

pengertian apa, yang dimaksud yakni sesuatu yang akan 

dikomunikasikan  

c) The agent (pelaku) 

Individu-individu yang mengambil bagian dalam 

hubungan komunikasi dinamakan pelaku-pelaku 

komunikasi. Pengirim dan penerima pesan yang terlibat 

dalam hubungan komunikasi, dan peranan yang seringkali 

saling menggantikan dalam situasi komunikasi yang 

berkembang. 

d) The agency (peranta) 

Alat-alat yang dipergunakan dalam komunikasi 

dapat membangun terwujudnya perantara itu (the agency). 

Alat-alat itu selain dapat berwujud komunikasi lisan, tatap 

muka, dapat juga alat komunikasi tertulis, seperti: surat 

perintah, memo, bulletin, nota, surat tugas dan yang 

sejenisnya. 
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e) The purpose (tujuan) 

Terdapat empat macam tujuan proses komunikasi, 

yaitu: pertama. Tujuan fungsional, tujuan ini secara pokok 

bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau 

lembaga. Kedua. Tujuan manipulasi, tujuan ini 

dimaksudkan untuk menggerakkan orang-orang yang 

mempunyai ide-ide yang disampaikan baik sesuai atau 

tidak dengan nilai dan sikapnya sendiri. Ketiga. Tujuan 

keindahan, tujuan ini bermaksud untuk menciptakan tujuan-

tujuan yang bersifat kreatif. Keempat. Tujuan keyakinan, 

tujuan ini bermaksud untuk meyakinkan atau 

mengembangkan keyakinan orang-orang pada 

lingkungannya. 

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa komunikasi yang baik dan 

komunikatif itu harus mencakup lima tahapan di atas, sebagaimana proses 

komunikasi KH Husain Ali kepada santri-santrinya. Namun, KH Husain 

Ali lebih cenderung kepada tiga aspek yaitu: The agent (pelaku), The 

agency (perantara), dan The purpose (tujuan). KH Husain Ali hanya 

menerapkan tiga aspek tersebut, karena KH Husain Ali menggunakan 

metode berkomunikasi dengan santri-santrinya hanya dengan tiga tahapan 

di atas, karena KH Husain Ali tidak pernah berkomunikasi dengan santri-

santrinya satu persatu dan KH Husain Ali tidak pernah langsung 

memantau santri-santrinya ketika didalam pondok maupun diluar pondok, 
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KH Husain Ali tidak mengenal lebih banyak tentang santri-santrinya 

kecuali hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dan dikenal 

dengan KH Husain Ali. 

 KH Husain Ali belum termasuk menjadi komunikator yang yang 

menerapkan lima tahapan di atas ketika proses komunikasi berlangsung. 

Jadi, proses komunikasi KH Husain Ali belum bisa dikatakan komunikatif, 

karena proses komunikasi membutuhkan tahapan-tahapan di atas agar 

mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikan serta komunikator 

mudah dalam menyampaikan maupun menyalurkan informasi kepada 

komunikan maupun khalayak. 

Dalam  proses komunikasi agar berjalan dengan baik dan berhasil 

maka, harus menerapkan lima tahapan di atas baik komunikator maupun 

komunikan agar terjadi hubungan timbal balik yang baik antara 

komunikator, komunikan dan khalayak. 

2. Media Komunikasi KH Husain Ali dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama 

penelitian dikemukakan bahwa media komunikasi KH Husain Ali yang 

digunakan KH Husain Ali diantarannya kegiatan-kegiatan santri baik itu 

bulanan maupun mingguan bahkan tahunan, beliau menyampaikan tausiah 

yang mengandung makna dan semangat para santri-santrinya, sehingga 

santri-santrinya selalu berfikir positif dalam proses belajar. KH Husain 

menggunakan media komunikasi agar tersampaikannya informasi kepada 
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santri-santrinya, beliau berkomunikasi melalui Ibu Nyai, dan juga 

pengurus putra maupun putri, kemudian pengurus menyampaikan kepada 

para santri agar santri melaksanakan apa yang diperintahkan KH Husain 

Ali atau yang  sudah ditetapkan bersama. Supaya tugas atau program 

tersebut dapat dipertanggung jawabkan bersama dan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan tepat waktu. Dalam hal ini seperti yang sudah 

diungkapkan oleh KH Husain Ali selaku pengasuh, sebagai berikut:  

“Santri yang sudah membentuk organisasi ini, kita upayakan untuk 

melaksanakan program-program yang sudah dibentuk otomatis 

tugas KH Husain Ali mendukung apa yang sudah dirancang oleh 

pengurus setelah itu ketika ada kekurangan KH Husain Ali hanya 

membantu dan menambahi saja. Tetapi ketika program atau 

kegiatan itu dilanggar oleh pengurusnya sendiri, itu kesalahan dari 

pengurusnya yang mana aturan yang sudah mereka sepakati 

bersama dan dipertanggung jawabkan bersama, malah tidak 

dilaksanakan. Jadi di Pondok ini KH Husain Ali hanya 

memerintahkan dan memantau, seperti   salah satu kegiatan sholat 

jama’ah yang sudah ditentukan supaya dilaksanakan dengan baik 

dan tepat waktu”.
9
 

 

Media komunikasi KH Husain Ali selain hanya memerintahkan 

saja kepada santri-santrinya dalam berjama’ah KH Husain Ali juga 

memberikan keteladanan, mau’idzhoh yang baik dan juga membentuk 

karakter santri dalam meningkatkan kedisiplinan dan kepribadian santri, 

dimulai  dari selalu disiplin dalam mewajibkan sholat 5 waktu secara 

berjama’ah, mengaji sorogan, mengulang hafalan dan tertib dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang diwajibkan dipondok. Hal 

ini seperti yang dikatakan Ustadz Muhammad Yusro, sebagai berikut: 
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“Pengasuh di Pondok Pesantren  Tachfidzul Qur’an Al-Hasan ini, 

memberikan keteladanan, hukuman, dan mau’idhoh yang baik 

dengan mewajibkan shalat berjama’ah, terus mewajibkan santri 

ngaji, dan meng hukum santri yang melanggar semua peraturan 

yang ada di pondok”.
10

 

 

Dan sama halnya seperti  yang dikatakan oleh Ustadz Asror Ihsani, 

sebagai berikut: 

“upaya metode komunikasi KH Husain Ali dalam meningkatkan 

kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-

Hasan, yang saya ketahui salah satunya membentuk karakter santri, 

meningkatkan kedisiplinan dimulai dari selalu disiplin melakukan 

sholat jama’ah, tertib dalam melaksanakan kegiatan yang sudah 

diwajibkan di pondok, selalu menjaga identitas santri di luar 

lingkungan pondok.”. 
11

 

 

Dari berbagai banyak media yang KH Husain Ali gunakan ketika 

berkomunikasi dengan santri-santrinya hanya dengan media komunikasi 

lisan yang langsung bisa dimengerti dan dipahami oleh santri. Namun, 

tidak semua santri bisa dekat dengan KH Husain Ali kecuali orang-orang 

tertentu yang dekat dan dikenal oleh KH Husain Ali. Maka dari itu media 

yang KH Husain Ali dalam berkomunikasi kurang efektif, karena dalam  

melakukan komunikasi hanya ketika menyampaikan tausiah saat ada acara 

di pondok, baik itu acara bulanan maupun tahunan.  

Selain itu, KH Husain Ali tidak pernah berkomunikasi dengan 

santri-santrinya kecuali ketika ada santri yang bertamu kerumah KH 

Husain Ali dengan keluarganya. namun, apabila KH Husain Ali tidak 

kenal keluarga santri tersebut maka acara bertamu tersebut hanya sebentar 

atau secukupnya saja. Sehingga antara KH Husain Ali dan santri seperti 
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kurang adanya kedekatan yang mendalam dalam proses komunikasi dan 

hal itu menyebabkan santri menjadi sungkan dan takut. 

 KH Husain Ali hanya memperhatikan proses belajar dan mengajar 

santri dan kewajiban serta tanggung jawab santri ketika hidup dikalangan 

pesantren. KH Husain Ali masih bisa dikatakan belum efektif ketika 

berkomunikasi dengan santri-santrinya, karena hanya menggunakan media 

lisan atau tausiah yang sangat dibutuhkan santri-santrinya. KH Husain Ali 

tidak pernah memantau santri-sanntrinya ketika di dalam pondok, KH 

Husain Ali selalu di dalam rumah dan KH Husain Ali hanya melihat 

santri-santrinya ketika pulang dan pergi untuk sekolah maupun kuliah saja 

begitu seterusnya. 

Dengan adanya data di atas peneliti menganalisis bahwa, KH 

Husain Ali dalam berkomunikasi dengan santri-santrinya kurang efektif. 

Sehingga peneliti harus lebih mendalami tentang data tersebut yang bisa 

mendukung proses pembuatan analisis ini, dalam ilmu komunikasi seorang 

komunikator harus menyampaikan pesan, berita dan informasi yang aktual 

dan akurat, agar komunikan lebih mudah dalam menerima dan memahami 

isi berita atau informasi tersebut.  

Selain itu, antara komunikator dan komunikan harus saling 

memahami dan mengerti tentang bagaimana komunikasi yang baik antara 

komunikator, komunikan dan juga khalayak. Dengan begitu komunikasi 

akan berjalan dengan baik, lancar dan saling menguntugkan antar satu 
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dengan yang lain, begitu juga dengan proses maupun media komunikasi 

yang digunakan oleh KH Husain Ali terhadap santri-santrinya.  

Karena, harapan santri-santrinya seorang guru itu bisa lebih 

mengayomi santri-santrinya baik dalam segi komunikasi maupun 

perbuatan, karena dengan demikian antara santri dan guru ada hubungan 

timbal balik dan saling menguntungkan sehingga santri bisa lebih terbuka 

dengan sang guru, dan untuk kedepannya akan terjalin hubungan yang 

baik antar satu dengan yang lain, tidak hanya orang-orang tertentu yang 

bisa menjalin hubungan baik dengan sang guru baik dalam proses belajar 

mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Praktek-praktek Komunikasi KH Husain Ali dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Santri 

Berdasarkan hasil wawancara dan obsevasi yang dilakukan selama 

penelitian dikemukakan bahwa praktek-praktek komunikasi KH Husain 

Ali dalam kehidupan sehari-hari beliau selalu menampilkan perilaku dan 

memberikan contoh yang baik yaitu sikap yang patut diikuti santri-

santrinya. 

Adapun kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh KH 

Husain Ali untuk membentuk karakter kedisiplinan santri sangat perlu 

diperhatikan adalah sholat 5 waktu secara berjama’ah, ngaji sorogan, ngaji 

kitab, madrasah diniyah dan sebagainya sebisa mungkin dilaksanakan. 

Di dalam melaksanakan kegiatan kedisiplinan di Pondok Pesantren  

bukan hanya sebatas santri tetapi juga ustadz dan juga pengurusnya harus 
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lebih disiplin agar bisa menjadi tuntunan bagi santri-santrinya. Seperti 

yang diungkapkan oleh KH Husain Ali selaku pengasuh, sebagai berikut: 

“dalam kegiatan meningkatkan kedisiplinan santri yang sangat 

diperhatikan: 1) tentang waktu sholat, bagaimana waktu sholat 

yang sudah ditentukan oleh pondok benar-benar dilaksanakan 

setepat mungkin, jadi waktu yang sudah ada itu kita latih santri 

untuk mengkondisikannya seperti; ketika adzan selesai kemudian 

pujian 10 menit langsung diiqomahi. 2) tidak hanya pengasuh saja 

yang meningkatkan kedisiplinan santri meliankan, dari pengurus 

juga ikut membantu tentang meningkatkan kedisiplinan santri 

tersebut. 3) kegiatan lainnya seperti jama’ah, sorogan, madrasah 

dan sebagainya itu sebisa mungkin kita laksanakan. Dan sistem ini 

disini, sebisa mungkin bukan hanya santri yang melakukan 

kedisiplinan melainkan; santri, pengurus dan ustadz-ustadzah 

nya”.
12

 

 

Selain KH Husain Ali memberikan contoh secara langsung kepada 

santrinya, beliau juga memberikan tugas kepada pengurus untuk 

memberikan kegiatan-kegiatan harian dan mingguan, agar setiap santri, 

mendapatkan giliran dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan 

mendapatkan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh saudari Hannah 

Ma’ Isyah sebagai berikut: 

“Di dalam Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan ini, 

kegiatan lain yang dapat mendisiplinkan santri adalah santri 

diharapkan mengikuti kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan 

bulanan, dan kegiatan tahunan yang sudah disepakati pengasuh 

secara tertulis. Pengurus diberi tugas untuk menjadwal santri dalam 

kegiatan apapun, agar setiap santri mendapatkan giliran dalam 

melaksanakan kegiatan tersebutdan lebih disiplin, tujuannya agar 

santri mendapatkan pengalaman dan keberanian dalam melakukan 

kegiatan apapun”.
13

 

 

Dari praktek-praktek komunikasi KH Husain Ali dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri ada juga faktor-faktor pendukung dalam 
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upaya melatih santri dalam berdisiplin yaitu; tentang ajaran agama itu 

sendiri, lingkungan pondok, dan juga pengawasan orang tua ketika mereka 

sudah pulang kerumahnya. Dengan adanya pendukung tersebut, maka 

santri akan lebih mudah dalam meningkatkan karakter disiplin dalam 

dirinya tanpa dipaksa dan ada nya unsur paksaan. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan itu adalah sebagai media 

pendidikan dan sebagai pemimpin generasi ketika sudah terjun ke 

masyarakat dan dimanapun mereka hidup, dalam lingkungan sosial apapun 

akan mudah terkondisikan dalam berdisiplin. Seperti yang diungkapan 

oleh KH Husain Ali selaku pengasuh, sebagai berikut: 

“Mereka adalah calon generasi atau pemimpin dengan harapan 

nanti bisa berdisiplin ketika sudah terjun dimasyarakat ini tidak 

menjadi beban masyarakat tapi malah jadi pemimpin bagi 

masyarakat tersebut. Ketika mereka hidup dimanapun, dalam 

lingkungan sosial apapun, kalau sudah terkondisikan disiplin 

insyaallah akan mudah terjaga kedisiplinan tersebut”.
14

 

 

Maka dari itu disiplin juga dapat merubah karakter, kepribadian 

dan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik lagi dan bisa memberi 

contoh yang positif kepada diri sendiri dan orang-orang yang ada 

disekelilingnya. Namun, tidak hanya disiplin yang bisa merubah karakter 

seseorang, tetapi komunikasi juga bisa merubah karakter seseorang untuk 

menjadi lebih baik. 

Namun, adanya disiplin juga karena adanya komunikasi dengan 

komunikasi kedisiplinan akan tertanam dengan baik pada diri sendiri 

maupun orang lain. Komunikasi tidak hanya dengan lisan, kata,  tulisan, 
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dan juga gambar, akan tetapi perbuatan juga bisa menjadi komunikasi 

yang bisa menciptakan kedisiplinan baik untuk diri sendiri maupun orang 

lain. Maka dari itu peneliti menganalisis guna untuk mengetahui lebih 

dalam tentang data yang sudah dicantumkan, agar terciptanya kedisiplinan 

dan komunikasi yang efektif maka, harus saling menghubungkan antara 

kedisiplinan dan komunikasi antara komunikator dan komunikan saling 

melengkapi. 

 Dengan adanya penelitian ini jika individu memiliki kesadaran diri 

maka ia akan berusaha untuk mentaati setiap aturan yang berlaku dan 

menjalankan kehidupan dengan teratur, selaras, dan seimbang.  

Jadi, menurut peneliti praktek komunikasi KH Husain Ali dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri di PPTQ Al-Hasan yaitu: pertama, 

dengan memberikan  keteladanan, hukuman, mauidzoh atau perkataan 

yang baik kepada para santri. Kedua, dengan berupaya memperhatikan 

tentang waktu shalat fardhu secara berjama’ah, ngaji kitab dan juga 

mengaji Al-Qur’an. Hal ini santri diupayakan tertib dalam melaksanakan 

kegiatan dan peraturan yang diwajibkan oleh pondok dengan baik, 

istiqomah, disiplin tepat waktu baik dalam kegiatan di dalam pondok 

maupun di luar pondok. 
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BAB 1V 

ANALISIS  METODE  KOMUNIKASI  KH HUSAIN ALI DALAM 

MENINGKATKAN  KEDISIPLINAN  SANTRI  DI PONDOK 

PESANTREN  TACHFIDZUL QUR’AN AL-HASAN PONOROGO 

 

A. Strategi Komunikasi KH Husain Ali dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan ponorogo 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis. 

Keberadaan  pengasuh  Pondok  Pesantren Tachfidzul  Qur’an Al-Hasan 

selain  berperan  menjadi pengasuh juga berperan Kyai di Pesantren 

Tachfidzul Qur’an Al-Hasan. Pengasuh adalah cara menggerakkan dan 

mengarahkan  unsur  pelaku pesantren berbuat sesuatu sesuai dengan 

kehendak  pengasuh  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  seorang  pengasuh 

dalam memimpin suatu pesantren pasti mempunyai tujuan yang hendak 

dicapainya.  Dan  dalam  mencapai  tujuan  tersebut  seorang  pengasuh  dalam 

memimpin  juga  mempunyai  strategi  komunikasi dan gaya kepemimpinan 

yang  bermacam-macam,  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  latar belakang 

santri dan lingkungannya. 

Begitu  pula  kepemimpinan  pengasuh di Pondok Pesantren 

Tachfidzul  Qur’an Al-Hasan mempunyai tujuan tersendiri yaitu 

memunculkan calon generasi atau pemimpin dengan harapan nanti bisa 

disiplin ketika mereka hidup dimanapun, dalam lingkungan sosial apapun 

mudah terkondisikan dan mudah  terjaga kedisiplinan  tersebut. Untuk  
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mencapai  tujuan  yang dimaksud dalam memimpin pesantren beliau  

memberikan  pemahaman  terlebih  dahulu  kepada  santrinya  secara  perlahan 

dan  terus  menerus  tentang  fungsi dari pada kedisiplinan tersebut. Beliau 

juga memberikan pengarahan dan contoh yang baik terutama  kepada 

pengurusnya  untuk  memberikan contoh yang baik seperti yang dilakukan 

oleh pengasuh. Dan selain itu juga beliau juga  mengajarkan  kepada  

santrinya  untuk menjadi  santri  yang  disiplin  dalam  menaati  peraturan  

atau  kegiatan  pondok.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  diantaranya: mengikuti  

shalat  jama’ah,  mengaji  kitab dan Al-Qur’an,  mukhadharah, berzanji, ro’an 

setiap  minggunya aturan  perizinan  pulang  ke rumah  dan sebagainya. 

Pengasuh di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan dalam 

mendidik atau  memimpin  santrinya  sangatlah  luar  biasa dalam  

memberikan  wawasan  yang  baik ada  pengasuh  atau  tidak adanya  

pengasuh  santri  itu harus bersifat baik, tawadhu’ dan tetap disiplin dalam 

melaksanakan  kegiatan  di  Pondok.  yang diungkapkan oleh Handari 

Nawawi, bahwa kedisiplinan dikenal sebagai cara menjaga kelangsungan 

kegiatan   pendidikan. Metode  ini  identik dengan pemberian hukuman atau 

sanksi, tujuannya  untuk  menumbuhkan  kesadaran  siswa  bahwa apa yang 

dilakukan tersebut tidak benar sehingga ia tidak mengulanginya lagi. 

Di pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan sistemnya masih 

berstatus  non  formal yang  mana  peraturan  itu  tidak dibuat oleh satu orang 

meskipun  pengasuh,  peraturan   resmi  itu  dibuat  secara  secara  

musyawarah dan  kerjasama  oleh  pengasuh, para ustadz dan pengurus. 
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Dalam  musyawarah  ini bertujuan agar suatu permasalahan apapun dapat 

terselesaikan  tanpa  ada  kekecewaan, adapun peraturan yang sudah 

ditetapkan  tidak  boleh dirubah  karena  sudah   kesepakatan  bersama  namun  

diperbolehkan  apabila peraturan  tersebut akan diberi tambahan. 

Kegiatan  yang  ditetapkan  di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an 

Al-Hasan ini agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka untuk 

mendisiplinkan   para  santri  beliau   menetapkan  suatu  hukuman  bagi santri 

yang  melakukan  kesalahan. Tetapi  hukuman  yang  diberikan  oleh  

pengasuh dan pengurus ini semuanya bertujuan untuk mendidik dan 

membentuk  kebiasaan  yang  baik bagi santri. 

Adapun santri yang melanggar hukuman akan diberi sanksi oleh 

pengurusnya, seperti halnya ketika santri melakukan pelanggaran yang 

bersifat ringan atau sedang itu masih diatasi oleh pengurusnya, misalnya 

ketika meninggalkan jama’ah, mengaji, pengurus akan segera bertindak 

memperingatkannya  agar  santri  mau  mengikuti  kegiatan  tersebut, apabila 

tidak  mau maka pengurus akan memberi sanksi berupa tak-ziran, dan 

hukuman  membayar  uang  sebanyak  5000. 

Kegiatan-kegiatan di atas adalah sebagai alat untuk membentuk 

kebisaan  berakhlak  yang  baik dan  mengajarkan  para  santri  untuk  menjadi 

santri yang disiplin yang bisa menaati peraturan, selain itu santri diberi 

kebebasan  untuk  memperluas  pengalaman yang  dapat  menambah  

wawasan dan  pengalaman  santri. 
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B. Media Komunikasi KH Husain Ali dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Santri  di  Pondok  Pesantren Tachfidzul Qur’an  Al-Hasan Ponorogo 

Berdasarkan  wawancara  yang  telah dilakukan penulis, keberadaan 

KH Husain Ali di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan selain 

berperan sebagai pengasuh KH Husain Ali juga sebagai Kyai yang 

terpandang. Media komunikasi adalah cara untuk menggerakkan dan 

mengarahkan  unsur  pelaku  pesantren untuk berbuat sesuatu dengan 

kehendak  agar  tercapai  tujuan  dalam  meningkatkan  kedisiplinan  santri. 

Dan dalam mencapai tujuan tersebut seorang  pengasuh  juga harus 

mempunyai  media  dan alat yang bermacam-macam, yang disesuaikan 

dengan  keadaan  latar  belakang  santri  dan lingkungan. 

Begitu pula dengan media komunikasi KH Husain Ali di Pondok 

Pesantren  Tachfidzul  Qur’an  Al-Hasan,  mempunyai  tujuan  tersendiri  

yaitu  memuncukan  calon  generasi dengan  harapan  nanti  bisa disiplin 

ketika  mereka  hidup  dimanapun, dalam  lingkungan  sosial  apapun  mudah 

terkondisikan dan mudah  terjaga kedisiplinan tersebut. Untuk mencapai  

tujuan  yang  dimaksud  media  komunikasi  yang  beliau  gunakan  adalah  

dengan   memberikan   pemahaman   terlebih  dahulu  kepada  santrinya  

secara perlahan dan terus menerus tentang fungsi dari pada kedisiplinan 

tersebut,  beliau  juga memberikan pengarahan dan contoh yang baik,  

terutama   kepada  pengurusnya  untuk  memberikan  contoh  yang  baik  pula 

seperti  yang sudah diajarkan. Dan selain  itu  beliau juga mengajarkan  

kepada  para  santrinya  untuk  menjadi  santri  yang  disiplin  dalam  menaati  
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peraturan  atau  kegiatan  pondok.  Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu: 

mengikuti  sholat  berjama’ah,  mengaji  kitab, mengaji Al-Qur’an,  

muhadhoroh,  berzanji,  ro’an  setiap  minggunya,  aturan  perizinan  pulang 

ke rumah dan sebagainya. 

Media  komunikasi KH Husain Ali dalam mendidik santrinya 

sangatlah  luar  biasa  dalam  memberikan  wawasan,  yang  mana  adanya  

KH Husain Ali atau tidak santri itu harus bersifat baik, tawadhu’, sabar, 

qona’ah, dan  tetap disiplin  dalam  melaksanakan  kegiatan  di  pondok. 

Beliau adalah  sosok yang bijaksana dan sabar dalam mendidik santri-

santrinya,  biasanya  beliau  mengingatkan  santri  yang  melakukan  kesalahan  

agar  santri  berfikir  atas apa yang sudah dilakukan santri tersebut. 

C. Praktek-praktek Komunikasi yang diterapkan KH Husain Ali dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Santri 

Hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  penulis,  mengenai  praktek-

praktek komunikasi yang dilakukan KH Husain Ali dalam  meningkatkan 

kedisiplinan  santri  di  pondok  yaitu  melalui  kegiatan  seperti  mewajibkan: 

Ngaji kitab, ngaji Al-Qur’an, sorogan, muhadhoroh, berzanji, tahlilan, 

istighosah, dan  sebagainya. Kegiatan tersebut mengupayakan kepada 

santrinya agar  melaksanakan  kegiatan  tersebut dengan tertib dan disiplin 

Adapun kegiatan lainnya di luar kegiatan formal, santri juga 

diperbolehkan  melakukan  kegiatan  sendiri  seperti: prifat, Tpq, kursus, dan 

sebagainya. Kegiatan-kegiatan  ini dilakukan  sebagai  alat  supaya santri 

dapat  terbiasa  dengan  kesehariannya  dan  menumbuhkan  karakter  santri 
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yang  disiplin serta dapat menambah  wawasan dan  pengalaman ketika 

mereka pulang ke rumah. Jadi, seperti itu lah bentuk kedisiplinan yang 

diajarkan oleh KH Husain Ali di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-

Hasan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa bahwa, seorang kyai atau 

pengasuh  harus  mampu  menumbuhkan disiplin, terutama  disiplin diri, 

dalam hal  ini  kyai  atau  pengasuh  harus  mampu  membantu  para santrinya 

dalam   mengembangkan  pola  dan  meningkatkan  standar  perilakunya serta 

menggunakan   pelaksanaan  aturan  sebagai  alat  untuk  menegakkan disiplin. 

Disiplin  merupakan  sesuatu  yang  penting  untuk  menanamkan  kerjasama 

dan  merupakan   kebutuhan   untuk  berorganisasi  serta  untuk  menanamkan 

rasa  hormat terhadap orang lain. 

Agar  santri  tetap  berdisiplin  butuh  keteladanan  dari  pengasuh atau 

kyai dan  pengurusnya  dalam  memberikan  contoh  yang  baik, antara lain 

yaitu:  shalat  jama’ah,  menjaga  kebersihan  lingkungan,  waktu  makan  

yang  tepat,  mengaji kitab dan Al-qur’an dengan  istiqomah, ketika izin 

pulang  dan  kembali dengan tepat  waktu  seperti  aturan  yang telah 

diberikan, berangkat  sekolah  dengan  tepat  waktu, dan  banyak  lagi  

kegiatan  lainnya.  Selain  mendapat  hukuman  bagi  santri  yang  melanggar 

dan  tidak  mau mengikuti kegiatan  maka  santri  akan  mendapatkan 

hukuman dari pengurusnya,  apabila santri tidak izin ketika akan keluar 

pondok, dan  ada  juga  hukuman-hukuman  lainnya  yang dapat diberikan 

oleh pengurusnya apabila ada santri atau pengurus lain yang melanggar 
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peraturan  pondok. Hukuman  ini  diberikan  untuk  mengajari  santrinya  agar  

mau  disiplin  menjalankan   kewajiban dan  tidak  mengulangi  kesalahan 

yang  diperbuat dan santri  menjadi  lebih baik untuk ke depannya. 

Dari  deskripsi di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  

komunikasi,  media  komunikasi  dan  juga  praktek-praktek  komunikasi KH 

Husain Ali dalam  meningkatkan  kedisiplinan santri adalah suatu upaya 

memberikan   kegiatan-kegiatan  dan  aturan,  agar  para  santri  lebih  menaati  

peraturan  yang  sudah  ditentukan  oleh pondok dan  dapat  merubah  

karakter,  kepribadian  dan  kebiasaan  seorang  santri menjadi  lebih disiplin 

dan lebih baik lagi. Adanya metode komunikasi KH Husain Ali selaku 

pengasuh pondok  pesantren  sangatlah  membantu  atas perubahan  

kepribadian,  sikap, dan  akhlakul  karimah  santri  yang  kurang  baik  

menjadi  lebih baik dan disiplin. KH Husain Ali tidak pernah  membeda-

bedakan  santri-santrinya  antara yang  satu  dengan  yang  lain,  karena  

semua  santri  dianggap  sama  dan   juga  tidak  pilih-pilih. Karena KH 

Husain Ali  mengedepankan   santri  yang   memang   benar-benar   mau   

mengaji  dan  tholabul  ‘Ilmi serta  patuh  dengan  semua peraturan yang 

sudah ditetapkan di dalam pondok. 

Tugas  KH Husain  Ali bukan  itu  saja,  melainkan  juga  menanamkan 

nilai-nilai yang termuat dalam aktivitas keagamaan, seperti moralitas, 

ketakwaan serta patuh terhadap agama dan sebagaiannya. Ustadz juga 

senantiasa   mau   melatih  santrinya  agar  berdisiplin  diri, karena sudah  jelas 

di  pesantren  itu  memuat beberapa peraturan  dan  larangan yang harus di 
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patuhi  oleh  santri.  Memang  dapat  disadari  bahwasannya  adanya aturan 

dan  larangan  itu  semata- mata  hanya  untuk  kebaikan  santri  itu sendiri, 

serta  kebaikan  untuk  lingkungannya  Dalam  sebuah pesantren  seluruh 

warga  pesantren  harus  mematuhi  segala  tata  tertib  yang  telah  ditetapkan. 

Oleh  karena  itu  mendisiplinkan  santri  dirasa  sangat  penting. Banyak 

upaya- upaya  yang  dapat digunakan  dalam  rangka  mendisiplinkan  santri. 

Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan  kedisiplinan  seluruh warga  pesantren  khususnya  kepada  

para santri. 
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   BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Strategi komunikasi KH Husain Ali dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan yaitu dengan cara 

menggunakan model komunikasi lisan, yaitu berupa tausiah, dan dalam 

memutuskan apapun beliau memusyawarahkan terlebih dahulu kepada 

Ibu Nyai, ustadz dan pungurus, agar keputusan tersebut bisa diterima oleh 

semua pihak dengan baik tanpa ada kekecewaan dalam hati. 

2. Media komunikasi KH Husain Ali dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri di Pondok Pesantren Tachfizul Qur’an Al-Hasan adalah dengan 

cara menggunakan media komunikasi verbal dan non vebal, komunikasi 

verbal yang berupa komunikasi tatap muka dengan Ibu Nyai atau 

pengurus putra dan putri dalam komunikasi tersebut berisi penyampaian 

pelajaran yang harus dilakukan oleh santri-santrinya kemudian 

disampaikan oleh pengurus putri maupun putra kepada semua santri untuk 

menerapkan proses kedisiplinan dalam proses belajar mengajar, belajar 

Al-Qur’an, tahfizd dan kitab-kitab yang lain. Sedangkan komunikasi yang 

berupa non verbal yaitu proses komunikasi yang menggunakan media 

yakni: hand phone, WA, FB, Twiter, dan media sosial lainnya. 

3. Praktek-praktek komunikasi yang diterapkan KH Husain Ali dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur’an 
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Al-Hasan yaitu dengan cara mewajibkan: melakukan sholat 5 waktu 

dengan berjamaah, ngaji Al-Qur’an, ngaji kitab di madrasah diniyah dan 

sebagainya, yang sebisa mungkin untuk dilaksanakan.  

Jadi, proses dan penerapan komunikasi di atas bisa mendukung dan 

menggerakkan jiwa serta hati para santri untuk melakukan apa yang 

diterapkan oleh KH Husain Ali tersebut, demi tercapai dan terlaksananya 

proses penerapan kedisiplinan santri baik dari segi belajar mengajar 

maupun dalam hal positif lainnya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya KH Husain Ali lebih memperhatikan santrinya dengan cara 

berkomunikasi tatap muka secara langsung dan lebih terbuka serta lebih 

mengayomi santrinya demi terciptanya kedisiplinan santri untuk menjadi 

lebih baik, mandiri, dewasa, maju, dan lebih baik dalam kehidupannya. 

2. Sebaiknya KH Husain Ali lebih memperhatikan proses komunikasinya 

dengan santri-santrinya, agar santri merasa diperhatikan sehingga 

terciptalah proses komunikasi yang baik, dengan demikian maka akan 

terjadilah kedisiplinan santri yang dilakukan dengan lapang dada tanpa ada 

unsur keterpaksaan dari semua pihak. 
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