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ABSTRAK

Firmansyah, Deny. 2019. Peran Hukuman Edukatif dalam
Membentuk Self Management Siswa (Studi Kasus di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babadan Ponorogo). Skripsi, Jurusan Pendidikan
Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing
Skripsi: Kharisul Wathoni, M.Pd.I.

Kata Kunci: Hukuman Edukatif, Self Management

Sebagian siswa madin mambaul hisan memiliki self
managemen (pengelolaan diri) yang masih sangat kurang.
Hal tersebut terbukti dengan banyak siswa sering kali
terlambat masuk sekolah, tidak mematuhi perintah guru
untuk menghafalkan surat pendek atau tuntunan sholat,
sering kali ramai dan tidak memperhatikan guru, seringnya
mengganggu teman ketika kegiatan belajar dan tidak
mengetahui tempat ramai atau bercanda padahal di Masjid.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran
hukuman edukatif dalam membentuk self management
siswa di madin mambaul hisan, peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut: (1) Apa latar belakang penerapan
hukuman edukatif di madin mambaul hisan?, (2) Bagaimana
penerapan hukuman edukatif di madin mambaul hisan?, (3)
Bagaimana dampak penerapan hukuman edukatif dalam
membentuk self management siswa di madin mambaul
hisan?.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan
teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang



digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian
data (data display) dan kesimpulan (verification).

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan
(1) bahwa latar belakang adanya pemberian hukuman
edukatif diantaranya karena banyaknya guru atau ustadz
yang menganggap bahwa dengan perlakuan beberapa guru
atau ustadz yang melakukan pemberian hukuaman fisik
yang terlalu berlebihan dan pihak yayasan pondok dan pihak
madrasah diniyah yang mempertimbangkan bahwa
pemberian hukuman fisik itu kurang efektif dan tidak efisien
dalam membentuk self management (pengelolaan diri) siswa
menjadi lebih baik. (2) Proses pemberian hukuman yang
diberikan pada siswa yang melakukan kesalahan atau
melanggar peraturan melalui tiga tahap yaitu, peringtan,
pemahaman tentang kesalahan dan pemberian hukuman. (3)
Dampak diberikannya hukuman edukatif atau hukuman
yang mendidik terlihat pada pembentukan self management
(pengelolahan diri) siswa yang lebih baik dan meyakinkan
dalam keseharian siswa baik ketika berada di lingkungan
madrasah dan ketika berada dalam ruang kelas.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memerlukan kebebasan untuk
menjadi kreatif dan mengaktualisasi diri. Di sisi lain,
kendali dari dalam diri diperlukan sebagai regulasi atas
dorongan dan kemampuan yang dimiliki, baik secara
fisik, psikis, maupun perilaku. Disinilah peran self
management sangat dibutuhkan untuk mengelola
seluruh kemampuan tersebut. Menurut Sukadji, self
management atau pengelolaan diri adalah prosedur
dimana individu mengatur prilakunya sendiri. Pada
tehnik ini individu terlibat pada beberapa atau
keseluruhan komponen dasar yaitu: menentukan prilaku
sasaran, memonitor prilaku tersebut, memilih prosedur
yang akan ditetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi
prosedur tersebut.1 Dengan kata lain, self management
merupakan kemampuan yang dimiliki seorang individu
untuk mengontrol dirinya baik dari segi emosi, prilaku,
bahkan untuk merubah stimulus.

Menurut Sukadji masalah-masalah yang dapat
ditangani dengan menggunakan tehnik self management
(pengelolaan diri) di antaranya adalah : prilaku yang
berkaitan dengan orang lain tetapi mengganggu orang
lain dan diri sendiri. Prilaku yang sering muncul tanpa
diprediksi waktu kemunculannya, sehingga kontrol dari

1 Gantina Komalasari, et.al, Teori Dan Tehnik Konseling (Jakarta:
PT. Indeks, 2016),180.
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orang lain menjadi kurang efektif. Prilaku sasaran
berbentuk verbal dan berkaitan dengan evaluasi diri dan
kontrol diri dan tanggung jawab atas perubahan atau
pemeliharaan tingkah laku adalah tanggung jawab
konseli.2

Sukadji juga manambahkan dalam penerapan
tehnik self management tanggung jawab keberhasilan
berada di tangan konseli. Konselor hanya berperan
sebagai pencetus gagasan dan juga fasilitator yang
membantu merancang program serta motivator bagi
konseli.3

Pendidikan merupakan tindakan secara sadar
dan terencana yang bertujuan untuk mengembangkan
potensi kemanusiaan yang menuju terbentuknya
manusia seutuhnya. Sebagai suatu potensi, Islam
memandang bahwa manusia adalah mahluk yang paling
mulia.4 Dengan potensi yang dimilikinya, manusia
sebagai mahluk yang dapat dididik dan mendidik. Oleh
karena itu, potensi manusia harus dikembangkan
dengan jalan rangsangan dari luar seperti melalui proses
pendidikan.5 Karena tanpa melalui proses pendidikan
manusia dapat menjadi mahluk yang serba diliputi oleh

2 Ibid, 181.
3 Ibid, 182.
4 Abdurahman An Nawawi, Pendidikan Agama Islam (Jakarta:

Gema Insani), 40-41.
5 Abd Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 205.
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dorongan nafsu jahat. Melalui pendidikan inilah
manusia akan dapat dimanusiakan.6

Dalam UU Sisdiknas No. 20 TH 2003
dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar
dan terencan untuk mewujudkan susasan belajar dalam
proses pembelajara agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk dimiliki spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.7

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan
metode belajar mengajar yang efektif dan terarah
karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan
tergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh
peserta didik. Dalam hal ini diperlukan peran aktif guru
(tenaga didik) untuk mempengaruhi karakteristik
kognitif, afaktif maupun psikomotorik siswa, dengan
memberi dorong moral, membimbing dan memberi
fasilitas belajar terbaik melalui metode pembelajaran.

Di antara metode yang umum dipakai dalam
proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan
pendekatan hukuman terhadap siswa secara prevetif
maupun represif, dengan harapan melalui hukuman
tersebut kiranya dapat mencegah berbagai pelanggaran
terhadap peraturan, atau sebagai tindakan peringatan

6 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi
Aksara,2005), 16.

7 Undang-Undang republic Indonesia nomer 20 Tahun 2003
Tentang SISDIKNAS (Bangdung: Citra Umbara, 2006), 72.
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keras yang sepenuhnya muncul dari rasa takut terhadap
ancaman hukuman.8

Sepintas ditelusuri, hukaman yang dikenal
dalam dunia pendidikan menurut Muhammad ‘Athiyah
al-Abrasyi dalam karyanya al-Tarbiyah al-Islamiyah
dimaksudkan bahwa, hukuman atau punishment (al-
‘uqubah) lebih sebagai usaha edukatif untuk
memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang
benar (al-irsyadnwa al-ishlah) bukan semata-mata
praktek hukuman dan siksaan yang memasung
kreatifitas (al-zajr wa al-intiqam), melainakan sebagai
usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan
memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif
dan produktif.9

Madrasah Diniyah Mambaul Hisan merupakan
salah satu madrasah diniyah yang memiliki visi
menyiapkan generasi yang berilmu, beramal dan
bertakwa. Dengan visi tersebut madrasah diniyah
berharap bahwa siswa lulusannya menjadi seorang
siswa yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya
selain itu juga tertanam  akhlaq yang baik dalam diri
siswa.

Untuk mencapai misi tersebut tidaklah mudah
karena melihat kenyataan yang ada dalam self
management (pengelolaan diri) siswa sesusai hasil

8 Emile Durkheim, Moral Educatif, terj. Lukas ginting (Jakarta:
Penerbitan Erlangga,1990), 116.

9 Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah al-Islamiyah, Terj.
Abdullah Zaky al kaaf (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 165-166.
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wawancara dengan Ust. Lutfi Ashani yang mengatakan
bahwa sebagian dari siswa di madrasah diniyah
Mambaul Hisan memiliki self management
(pengelolaan diri) yang kurang begitu baik sehingga
menghambat kegiatan proses belajar mengajar. Hal
tersebut terbukti dengan adanya siswa sering kali
terlambat ketika masuk sekolah. Ketika ada perintah
dari guru untuk menghafalkan surat atau tuntunan solat
mereka sering kali tidak mampu memenuhi hafalannya,
sering kali rami dan tidak memperhatikan ketika guru
mengajar, seringnya mengganggu teman ketika kegiatan
belajar mengajar di laksanakan, dan tidak mengetahui
posisi mereka ramai dan bercanda padahal di Masjid.10

Pemberian hukuman yang mendidik selama ini
dilakukan untuk mengatasi self management
(pengelolaan diri) siswa yang kurang baik tersebut.
Sehingga akan berkembang pada diri siswa yaitu self
management (pengelolaan diri) yang terkontrol dengan
baik dalam dirinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik
untuk mengkaji tentang peran hukuman edukatif dalam
membentuk self management siswa di Madrasah
diniyah Mambaul Hisan Kadipaten. Oleh karena itu
penulis mengambil judul: “PERAN HUKUMAN
EDUKATIF DALAM MEMBENTUK SELF
MANAGEMENT SISWA (Studi Kasus di Madrasah

10 Hasil wawancara dengan Ust. Lutfi Ashani selaku salah satu
guru/ustadz di Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten Babadan
Ponorogo pada tanggal 29 April 2019.
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Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten Babadan
Ponorogo)”.

B. Fokus Penelitian

Banyak faktor yang dapat dikaji untuk ditindak
lanjuti dalam penelitian ini. Namun karena cakupan
bidang yang sangat luas serta adanya berbagai
keterbatasan yang ada baik waktu, dana maupun
jangkauan penulis, sehingga dalam penelitian ini
difokuskan pada peran hukuman edukatif dalam
membentuk self management siswa di Madrasah
Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten Babadan Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian
di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan
dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa latar belakang penerapan hukuman edukatif di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babadan Ponorogo ?

2. Bagaimana penerapan hukuman edukatif di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babadan Ponorogo ?

3. Bagaimana dampak penerapan hukuman edukatif
dalam membentuk self management siswa di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babadan Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang
diungkapkan oleh peneliti di latar belakang tentang
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peran hukuman edukatif dalam membentuk self
management siswa, maka tujuan dalam penelitian ini
adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang penerapan
hukuman edukatif di Madrasah Diniyah Mambaul
Hisan Kadipaten Babadan Ponorogo.

2. Untuk mengetahui penerapan hukuman edukatif di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babadan Ponorogo.

3. Untuk mengetahui dampak penerapan hukuman
edukatif dalam membentuk self management siswa
di Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babadan Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam mengembangkan
ilmu pengetahuan dalam khazanah pendidikan,
sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan acuan
untuk mengkaji dan menganalisis hukuman
edukatif yang tepat terhadap siswa yang tidak patuh
terhadap aturan sekolah dan perintah guru sewaktu
siswa berada di lingkungan sekolah dan mengikuti
kegiatan belajar guna mengembangkan self
management (pengelolaan diri) dalam dirinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi:
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a. Guru

Sebagai masukan dalam usaha meningkatkan
self management siswa dengan memberikan
hukuman edukatif yang tepat terhadap siswa
yang melakukan pelanggaran.

b. Siswa

Sebagai motivasi untuk menaati aturan,
menaati tata tertib dan tidak akan mengulangi
kesalahan yang pernah dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian
dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan
sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini,
akan dibagi menjadi 6 (enam) bab yang masing-masing
bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama
lain. Sistematika selengkapnya sebagai berikut:

Pada bab I yaitu Pendahuluan. Pendahuluan ini
berfungsi sebagai pola dasar pemikiran penulis dalam
menyusun skripsi. Dalam bab ini akan membahas
tentang: pertama, latar belakang mengapa peneliti
mengambil judul skripsi tersebut, kedua, fokus
penelitian yaitu membahas batasan atau fokus penelitian
yang terdapat dalam situasi sosial. Ketiga, rumusan
masalah yaitu membahas rumusan-rumusan masalah
yang diambil dari latar belakang dan fokus penelitian.
Keempat, tujuan penelitian yaitu membahas sasaran
yang akan dicapai dalam penelitian, sesuai dengan
fokus penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan
masalah. Kelima, manfaat penelitian yaitu membahas
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manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktisi.
Keenam, metodologi penelitian yaitu membahas
metode-metode yang digunakan untuk menyusun teori-
teori yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian,
instrument penelitian, sumber dan teknik pengumpulan
data, analisis data, pengecekan kredebilitas data, dan
tahapan penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan
menjelaskan tentang alur bahasan sehingga dapat
diketahui logika penyusunan skripsi dan koherensi
antara bab satu dengan bab yang lain.

Pada bab II Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
dan Kajian Teori. Karena dalam penelitian kualitatif
bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai
bahan penjelasan dan berakhir dengan suatu teori, oleh
karena itu ditulis berdasarkan data yang ditemukan
melalui proses penelitian (proses induktif).

Pada bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini
berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian,
kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber
data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data,
pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap
penelitian.

Pada bab IV Temuan Penelitian. Pada bab ini
berisi tentang deskripsi data umum dan khusus
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten Babadan
Ponorogo. Data umum tersebut mencakup sejarah
berdirinya sekolahan, visi dan misi sekolahan, letak
geografis, struktur pengurus, keadaan dewan guru dan
siswa-siswi serta sarana prasarana. Sedangkan data
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khusus mencakup latar belakang pemberian hukuman
edukatif, penerapan hukuman edukatif dalam
membentuk self management siswa, serta dampak
penerapan hukuman edukatif terhadap self management
siswa.

Pada bab V Pembahasan. Pada bab ini akan
membahas mengenai analisis terhadap peran hukuman
edukatif yang diterapkan di Madrasah Diniyah
Mambaul Hisan Kadipaten Babadan Ponorogo dalam
membentuk self management siswa.

Pada bab VI Penutup. Pada bab ini akan
membahas mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari
pokok-pokok permasalahan dan saran-saran yang
berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-
masukan untuk berbagai pihak yang terkait.
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BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN
KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Di samping menggunakan buku-buku atau
referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi
kesamaan dan juga sebagai salah satu bahan acuan
mengingat pengalaman adalah guru terbaik, diantaranya
karya tulis dari saudara:

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Maria Ulfa,
Fakultas Tarbiyah pada tahun 2008, yang berjudul
Penerapan hukuman siswa di Madrasah
Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini
membahas tentang penerapan hukuman yang
diberikan siswa di Madrasah Mu’allimat
Muhammadiyah Yogyakarta.1

Adapun tujuan penelitiannya yaitu: (1) untuk
mengetahui macam macam hukuman yang
digunakan di madrasah mu’allimat
muhammadiyah. (2) Untuk mengetahui penerapan
hukuman yang digunakan di madrasah mu’allimat
muhammadiyah. (3) untuk mengetahui akibat atau

1 Maria Ulfa, Penerapan Hukuman Siswa di Madrasah
Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta Skripsi ( Fakultas Tarbiyah,
2008).
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dampak (positif atau negatif) yang ditimbulkan
anak setelah menerima hukuman (tanggapan atau
respon siswa terhadap hukuman yang diterapkan).

Dari skripsi ini, menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) yaitu penelitian kualitatif
yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk
mengetahui penerapan hukum yang diberikan
kepada siswa di Madrasah Mu’allimat
Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil penelitian ini
yaitu: (1) macam-macam hukuman yang diterapkan
di Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah
Yogyakarta yaitu bersifat hukuman mental atau
psikis karena hukuman yang diberikan tidak
langsung behubungan dengan fisik, bersifat represif
karena jatuhnya hukuman setelah anak melakukan
pelanggaran, dan bersifat normatife yang mana
hukuman diterapkan mempunyai tujuan
memperbaiki moral-moral siswa. (2) penerapan
hukuman di Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah
Yogyakarta.   Dari penerapan jenis hukuman ini
menunjukan efektivitas sebagai pembentukan
kedisiplinan siswa, Madrasah Mu’allimat
Muhammadiyah Yogyakarta bias efektif dalam
membentuk sikap, akhlak, dan disiplin dalam
menjalankan tata tertib yang berlaku. (3) penerapan
hukuman menunjukan dampak atau akibat yang
positif pada anak setelah mendapat hukuman dan
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pembinaan dari Madrasah Mu’allimat
Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Imron Rosadi,
Fakultas Tarbiyah pada tahun 2017, yang berjudul
Pengembangan Kepribadian Muslim Berbasis
Hukuman Edukatif (studi kasus di Madrasah
Diniyah Putra Miftahul Huda Mayak Tonatan
Ponorogo). Skripsi ini membahas tentang
kepribadian yang dibentuk melalui hukuman
edukatif Madrasah Diniyah Putra Miftahul Huda
Mayak Tonatan Ponorogo.2

Adapun tujuan penelitiannya yaitu: (1) untuk
mengetahui pemberian hukuman edukatif di
Madrasah Diniyah Putra Miftahul Huda Mayak
Tonatan Ponorogo. (2) Untuk mengetahui
pengembangan kepribadian muslim santri berbasis
hukuman edukatif di Madrasah Diniyah Putra
Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. (3)
untuk mengetahui hasil pengembangan kepribadian
muslim santri berbasis hukuman edukatif di
Madrasah Diniyah Putra Miftahul Huda Mayak
Tonatan Ponorogo.

Dari skripsi ini, menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) yaitu penelitian kualitatif

2 Imron Rosadi, Pengembangan Kepribadian Muslim
Berbasis Hukuman Edukatif (studi kasus di Madrasah Diniyah Putra
Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo) skripsi (Fakultas Tarbiyah,
2017).
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yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk
mengetahui kepribadian yang dibentuk melalui
hukuman edukatif Madrasah Diniyah Putra
Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Hasil
penelitian ini yaitu: (1) latar belakang pemberian
hukuman edukatif diantaranya karena banyaknya
wali santri yang tidak terima dengan perlakuan dari
ustadz yang member hukuman fisik yang terlalu
berlebihan dan pihak Yayasan Pondok dan pihak
Madrasah Diniyah yang mempertimbangkan bahwa
pemberian hukuman fisik kurang efektif dan tidak
efisien dalam perubahan kepribadian santri menjadi
lebih baik. (2) proses pemberian hukuman
diberikan pada santri yang melakukan kesalahan
melalui tiga tahap yaitu, peringatan, pemahaman
tentang kesalahan dan pemberian hukuman.
Adapun bentuk-bentuk hukuman yang diberikan
seperti berwajah masam, memalingkan wajah,
mendiamkan mereka dan langsung menindak
santri. (3) hasil dari pemberian hukuman yang
mendidik dapat dirasakan oleh para santri dengan
berkembangnya kepribadian mereka yang terlibat
pada keseharian santri ketika di pondok diantaranya
yaitu: santri lebih menghargai sesame santri yang
lain, baik dengan yang lebih tua maupun yang lebih
muda, santri berlaku sopan dan santun kepada
ustadz dan pengurus pondok, berperilaku baik yang
tidak menyimpang, lebih berhati-hati dalam bersuci
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dan tertib dalam melakukan sholat berjamaah, tidak
melakukan pelanggaran atas peraturan dan
ketetapan yang di Pondok. Sedangkan perubahan
tingkah laku yang ada di rumah yaitu sangat sopan
santun, bertingkah laku baik kepada orang tua, dan
sering membantu orang tua. Selain itu santri juga
tertib dalam melaksanakan ibadah khususnya sholat
berjama’ah.

3. Skripsi yang ditulis oleh saudari Anik Supriyanti
Fakultas Ilmu Pendidikan pada tahun 2013, yang
berjudul Upaya Meningkatkan Self Management
dalam Belajar Melalui Layanan Bimbingan
Kelompok pada Siswa Kelas VIII D di SMPN 1
Jakenan Pati. Skripsi ini membahas tentang tingkat
Self Management dalam belajar siswa kelas VIII D
melalui layanan bimbingan kelompok di SMP
Negeri Jakenan.3

Adapun tujuan penelitiannya yaitu: (1) Untuk
mengetahui tingkat Self Management dalam belajar
siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Jakenan sebelum
mendapatkan layanan bimbingan kelompok. (2)
Untuk mengetahui tingkat Self Management dalam
belajar siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Jakenan
sesudah mendapatkan layanan bimbingan

3 Anik Supriyanti, Upaya Meningkatkan Self Management
dalam Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok pada Siswa
Kelas VIII D di SMPPN 1 Jakenan Pati skripsi (Fakultas Ilmu
Pendidikan, tahun 2013).
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kelompok. (3) Untuk mengetahui perbedaan yang
signifikan tingkat Self Management dalam belajar
siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Jakenan sebelum
dan sesudah diberi layanan bimbingan kelompok.

Skripsi ini , menggunakan jenis penelitian
korelasional. Penelitian korelasi adalah penelitian
yang bertujuan untuk mengunkap hubungan antara
variable menggunakan korelasional, dengan tujuan
untuk mengetahui apakah ada korelasi terkait upaya
meningkatkan self management dalam belajar
melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa
kelas VIII D di SMPN 1 Jakean Pati. Hasil
penelitian ini yaitu (1) Tingkat Self Management
dalam belajar siswa kelas VIII D SMP Negeri 1
Jakenan sebelum mendapatkan layanan bimbingan
kelompok berada dalam kategori sedang (64,2%).
Hal ini terlihat dari beberapa aspek seperti motivasi
belajar yang rendah, sisiwa tidak dapat mengatur
waktu, watak dan kepribadian siswa rendah. (2)
Tingkat Self Management dalam belajar siswa kelas
VIII D SMP Negeri 1 Jakenan sesudah
mendapatkan layanan bimbingan kelompok berada
dalam kategori tinggi (72,32%). Hal ini ditandai
dengan semangat belajar siswa meningkat, siswa
rajin mengerjaka PR, tidak ada buku yang
ketinggalan, siswa dating kesekolah tepat waktu.
(3) perhitungan uji wilcoxon menunjukan bahwa
ada peningkatan yang signifkan tingkat self
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management dalam belajar siswa diman jumlah
jenjang sebesar = 55 dan Ttabel untuk 10
responden = 8. Dengan kata lain, Thitung > Ttabel
maka Ha diterima Ho ditolak, sehingga layanan
bimbingan kelompok terbukti dapat meningkatkan
self management dalam belajar siswa.

Dari penelaahan penelitian tersebut, maka
persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu
sama-sama membahas tentang hukuman edukatif.
Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan
sebagai peneliti baru ini yaitu peran hukuman edukatif
dalam membentuk self management siswa yang
dilaksanakan di Madrasah Diniyah Mambaul Hisan
Kadipaten Babadan Ponorogo.

B. Kajian Teori

1. Hukuman Edukatif

a. Pengertian Hukuman

Menurut bahasa, kata hukuman berasal
dari bahasa inggris, yaitu dari kata punishment
yang berarti hukuman atau siksaan. Sedangkan
menurut istilah, hukuman memiliki banyak
makna. Hukuman sering dimaknai sebagai
usaha edukatif yang digunakan untuk
memperbaiki dan mengarahkan anak kearah
yang benar, bukan praktik hukuman dan
siksaan yang memasung krativitas. Hukuman
juga sering diartikan sebagai penderitaan yang
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diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja
oleh seseorang setelah terjadi suatu
pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.4

Sedangkan hukuman menurut M.
Ngalim Purwanto adalah penderitaan yang
diberikan atau ditumbulkan dengan sengaja
oleh seseorang sesudah terjadinya pelanggaran,
kejahatan, atau kesalahan. Hukuman sebagai
alat pendidikan, hukuman hendaklah :

1) Senantiasa merupakan jawaban atas suatu
pelanggaran

2) Sedikit banyaknya selalu bersifat tidak
menyenangkan

3) Selalu bertujuan ke arah kebaikan;
hukuman itu diberikan untuk kepentingan
anak itu sendiri.5

Adapun hukuman edukatif merupakan
hukuman yang berkaitan dengan proses dan
aktivitas pendidikan atau merupakan proses
pembelajaran dalam rangka menunjang
pencapainya tujuan pendidikan. Ada beberapa
pendapat para ahli tentang hukuman edukatif,
diantaranya adalah pendapat lain yang

4 Yanuar, Jenis-jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD
(Yogyakarta: Diva Press, 2012), 15.

5 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 186.
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menyatakan bahwa hukuman ialah penderitaan
yang diberikan atau ditimbulkan dengan
sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan
sejajarnya) sesudah terjadi suatu pelanggaran,
kejahatan, atau kesalahan. Kemudian pendapat
lainnya tentang hukuman edukatif
dikemukakan oleh Suwarno, yang menyatakan
bahwa menghukum adalah memberikan atau
mengadakan nastapa atau penderitaan dengan
sengaja kepada anak didik yang menjadi anak
asuh kita dengan maksud supaya penderitanan
itu betul-betul diserahkan untuk menuju
kebaikan.6

Dari beberapa pengertian tentang
hukuman edukatif yang telah dikemukan oleh
para ahli di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa hukuman edukatif merupakan tindakan
yang diberikan oleh pendidik terhadap anak
didik yang telah melakukan kesalahan, dengan
tujuan agar anak didik tidak akan mengulangi
lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang
telah diperbuat.

b. Peran Hukuman

Hukuman adalah alat atau metode
pendidikan yang digunakan seseorang untuk

6 Ibid, 188.
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memotivasi anak agar memperbaiki kesalahan
yang dilakukannya.

Menurut kesepakatan para pakar
pendidikan, setidaknya ada tiga fungsi
hukuman bagi anak, yaitu fungsi restristik,
fungsi pendidikan dan fungsi motivasi.

1) Fungsi Restristik

Hukuman memiliki fungsi
restristik, artinya hukuman dapat
menghaliangi terulangnya kembali
perilaku yang tidak diinginkan pada diri
anak. Jika seorang anak pernah mendapat
hukuman karena melakukan suatu
kesalahan atau pelanggaran, maka dia
akan berusaha untuk tidak mengulangi
kesalahan yang sama di masa mendatang.

2) Fungsi Pendidikan

Hukuman yang diterima anak
merupakan pengalaman bagi anak yang
dapat dijadikan sebagai pelajaran
berharga. Anak bisa belajar salah dan
benar melalui hukuman yang telah
diberikan kepadanya. Hal ini menyadarkan
anak akan adanya suatu aturan yang harus
dipahami dan dipatuhi, yang bisa
menuntutnya untuk memastikan boleh atau
tidaknya suatu tindakan yang dilakukan.
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3) Fungsi Motivasi

Hukuman dapat memperkuat
motivasi anak untuk mengindari diri dari
tingkah laku yang tidak diinginkan. Dari
pengalaman hukuman yang tidak pernah
diterima anak, maka anak merasakan
bahwa menerima hukuman merupakan
suatu pengalaman yang kurang
menyenangkan. Dengan demikian, anak
tertekad tidak mengulangi kesalahan yang
sama dikemudian hari dan akhirnya timbul
dorongan untuk berperilaku wajar, yaitu
perilaku yang  dinginkan dan dapat
diterima oleh kelompoknya.7

c. Macam-Macam Hukuman dalam Pendidikan

Ada beberapa pendapat dalam
mengklarifikasikan macam–macam hukuman,
diantaranya adalah:8

1) Hukuman Preventif, yaitu hukuman yang
dilakukan dengan maksud agar tidak atau
jangan terjadi pelanggaran.

7 Yanuar, Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD
(Yogyakarta: Diva Press, 2012), 63-64.

8 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 189.
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2) Hukuman Represif, yaitu hukuman yang

dilakukan oleh karena adanya
pelanggaran, atau kesalahan yang telah
diperbuat.

Sedangkan menurut W. Stern membagi
hukuman menurut itu diantaranya yaitu:9

1) Hukuman Asosiastif, yaitu penderitaan
akibat dari pemberian hukuman yang
berkaitan dengan perbuatan pelanggaran
yang dilakukan.

2) Hukuman Logis, yaitu hukuman yang
diberikan kepada anak yang sudah agak
besar hengga memahami kesalahannya
bahwa ia mendapat hukuman akibat dari
kesalahan yang diperbuatnya.

3) Hukuman Normatif, bermaksud
memperbaiki moral anak-anak. Hukuman
ini sangat berat hubungannya dengan
pembentukan watak anak-anak.

d. Proses Pemberian Hukuman

Pemberian hukuman dapat diberikan
secara bertahap, yaitu dari yang paling ringan
hingga keras. Pertama-tama dimulai dengan
menunjukan kesalahan dengan pengarahan
yang membekas, ringan dan jelas, dengan tutur

9 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 190.
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kata tidak keras dan tidak mencelanya. Bisa
juga menunjukan dengan isyarat. Bila hal ini
tidak belum cukup, maka kesalahan ditunjukan
dengan nada kecaman dan seterusnya. Sedang
pukulan diberikan dalam tahap paling akhir.

Hukuman sebagai salah satu sarana
mendidik anak merupakan alternative terakhir
jika keadaan sudah sangat memaksa. Dalam
menerapkan hukuman ini, setiap pendidik
hendak memperhatikan syarat-syarat dalam
pemberian hukuman, sebagai berikut:10

1) Pemberian hukuman harus tetap dalam
jalinan cinta dan kasih sayang

2) Pemberian hukuman harus memandang
makna yang edukatif

3) Pemberian hukuman harus didasarkan
dengan alasan yang tepat

4) Pemberian hukuman harus memberikan
kesan yang positif di hati anak

5) Pemberian hukuman harus memberikan
keinsyafan dan penyesalan kepada anak
didik

6) Pemberian hukuman mesti diikuti dengan
maaf dan harapan serta kepercayaan jika

10 Haryanto Alfandi, Desain Pembelajaran yang Demokartis dan
Humanis (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 279.
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anak didik dapat berubah menjadi lebih
baik

7) Pemberian hukuman merupakan jalan atau
solusi terakhir dari beberapa metode yang
ada

8) Pemberian hukuman terutama hukuman
fisik diberikan setelah anak berusia 10
tahun

e. Tujuan Hukuman Edukatif

Tujuan jangka pendek dari
menjatuhkan hukuman itu, ialah untuk
menghentikan tingkah laku yang salah, tujuan
jangkau panjang ialah untuk mengajar dan
mendorong anak-anak untuk menghentikan
sendiri tingkah laku mereka yang salah itu,
yaitu untuk dapat mengarakan dirinya sendiri.
Anak-anak ingin dikoreksi, tetapi mereka
menghendaki koreksi dalam suatu yang sangat
umum yang bersifat menolong dan mengasuh
mereka. Dengan menjalankan suatu aturan, hal
tersebut dikatakan menolong anak-anak untuk
belajar batas-batas mereka, dan dengan begitu
membangun dan mengembangkan
pengendalian diri sendiri, janganlah merasa
salah karena menjatuhkan hukuman-hukuman
dalam beberapa peristiwa. Bukan saja hanya
suatu bentuk kasih sayang untuk menjalankan
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batas-batas itu, jika batas-batas itu diperlukan
kalau tingkah laku itu serius keadaannya.11

f. Peranan Hukuman Edukatif

Ada pun pemberian hukuman
(punishment) dilakukan dalam bentuk-bentuk
berikut:

1) Nasehat dan bimbingan

Itu adalah metoode dasar dalam
mendidik dan mengajari anak yang tidak
dapat ditinggalkan.

2) Wajah masam

Kadang kala boleh pula seorang
pendidik menunjukan wajah masamnya
pada anak-anak bila melihat mereka
melakukan sesuatu kesalahan atau perilaku
yang menyimpang . hal ini lebih baik
daripada membiarkan mereka melakukan
kesalahan atau perilaku menyimpang
tersebut. Namun jika sudah keterlaluan
baru member hukuman kepada mereka.

3) Teguran tegas

Biasanya bila kita menegur dengan
keras anak yang berbuat salah, dia akan

11 Syilvia Rimm, Smart Parenting, Mendidik Anak dengan Bijak
(Jakarta: PT Grasindo, 2003), 10.
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berhenti berbuat kesalahan dan duduk
kembali dengan penuh adab.

4) Menghentikan perbuatan anak

Jika anak melakuan sebuah
perkelahian dan membuat kekacauan, kita
bisa menghentikannya dengan suara keras.

5) Memalingkan wajah

Ketika anak berbohong atau
berbuat kesalahan lain, seorang pendidik
boleh memalingkan wanjah darinya. Hal
ini dimaksudkan agar anak mengetahui
kemarahan kita dan menghentikan
perbuatannya.

6) Mendiamkan

Ketika anak berbohong atau
berbuat kesalahan lain, seorang pendidik
boleh mendiamkannya. Hal ini
dimaksudkan agar anak mengetahui
kemarahan kita dan menghentikan
perbuatannya.

7) Cercaan

Cercaan sebagai bentuk hukuman
dapat diterapkan kepada anak didik yang
melakuakan tindakan negatif, jika nasihat
dan bimbingan sudah lagi tidak
berpengaruh atau tidak diperhatikan.
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Tentunya cercaan ini tetap tidak boleh
menjatuhakan harga diri dan kepercayaan
diri anak, karena ini memiliki dampak
yang kurang baik bagi perkembangan
mental anak yang bersangkutan.

8) Hukuman orang tua

Jika anak didik melakukan
kesalahan yang terus menerus dan setelah
diberi nasehat atau bimbingan tidak
berpengaruh, seorang guru boleh menulis
surat untuk orang tuanya,dan menyuruh
wali murid untuk menghukumnya. Dengan
cara ini, kerja sama antara sekolah dan
orang tua atau wali murid dalam mendidik
anak akan menjadi sempurna.

9) Pukulan ringan

Jika metode lain tidak
membuahkan hasil, seorang pendidik
diperbolehkan untuk memukul dengan
pukulan ringan. Namun demikian,
hendaknya penggunakan hukuman fisik ini
dijahui, terkecuali dalam keadaan
terpaksa. Misalnya mendidik anak yang
sangat sulit diatur yang tidak mempan
dengan cara selain hukuman fisik.
Hukuman ini bertujuan agar anak tidak



28
mengulangi lagi kesalahan-kesalahan
sehingga anak merasa bersalah.12

2. Pengelolaan Diri (Self Management)

Salah satu teknik dipilih dalam teori
cognitive behaevior therapy adalah teknik self
manajemen. Peneliti memilih teknik self
management dalam mengurangi perilaku prokrasti
akademik peserta didik dengan alasan karena
teknik ini bertujuan membantu peserta didik
mengatur, memantau, dan mengevaluasi diri sendiri
dalam mencapai perubahanan tingkah laku ke arah
yang lebih baik yaitu peserta didik dapat
bertanggung jawab melalui teori cognitive behavior
therapy dengan teknik self management dalam
mengurangi perilaku prokrastinasi peserta didik.
Tingkat keberhasilan teknik ini tergantunng pada
diri peserta didik sendiri, karena disini peneliti
hanya sebagai mediator untuk membantu peserta
didik dapat mengelola dirinya dengan baik.

a. Konsep Dasar Self Management

Self-management merupakan suatu
prosedur dimana peserta didik mengatur
prilakunya sendiri.13 Gagasan pokok dari

12 Haryanto Alfandi, Desain Pembelajaran yang Demokartis dan
Humanis (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 276.

13 Gantina Komalasari, et.al, Teori Dan Tehnik Konseling (Jakarta:
PT. Indeks, 2016), 180.
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penilaian self management adalah bahwa
perubahan bisa dihadirkan dengan mengajar
orang dalam menggunakan keterampilan
menangani situasi bermasalah. Dalam program
self management ini peserta didik mengambil
keputusan tentang hal-hal yang berhubungan
dengan perilaku khusus yang ingin
dikendalikan atau diubah. Corey menyatakan
bahwa “sering kali peserta didik menemukan
bahwa alasan utama dari ketidak berhasilnya
mencapai sasaran adalah tidak dimilikinya
keterampilan. Dalam kawasan seperti itu
pendekatan pengarahan diri sendiri bisa
memberikan garis besar bagaimana bisa
didapat perubahan dan sebuah rencana yang
akan membawa keperubahan”.14

b. Teknik Konseling Self Management

Konseling merupakan proses
komunikasi bantuan yang amat penting,
diperlukan model yang dapat menunjukkan
kapan dan bagaimana guru BK melakukan
intervensi kepada peserta didik. Dengan kata
lain, konseling memerlukan keterampilan
(skill) pada pelaksanaannya. Gunarsa
menyatakan bahwa self management meliputi

14 Corey, Gerald, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi vol
4.Translated by Mulyarto (Semarang : IKIP Semarang Pers, 1995), 25.
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pemantauan diri (self monitoring),
reinforcement yang positif (self reward),
kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri (self
contracting) dan penguasaan terhadap
rangsangan (stimulus control).15

1) Pemantauan Diri (Self Monitoring)

Merupakan suatu proses peserta
didik mengamati dan mencatat segala
sesuatu tentang dirinya sendiri dalam
interaksinya dengan lingkungan. Dalam
pemantauan diri ini biasanya peserta didik
mengamati dan mencatat perilaku
masalah, mengendalikan penyebab
terjadinya masalah (antecedent) dan
menghasilkan konsekuensi.

2) Reinforcement yang positif (Self Reward)

Digunakan untuk membantu
peserta didik mengatur dan memperkuat
perilakunya melalui konsekuensi yang
dihasilkan sendiri. Ganjaran diri ini
digunakan untuk menguatkan atau
meningkatkan perilaku yang diinginkan.
Asumsi dasar teknik ini adalah bahwa
dalam pelaksanaannya, ganjaran diri
paralel dengan ganjaran yang di

15 Gunarsa, Singgih, Konseling dan Psikoterapi (Jakarta: Gunung
Mulia, 2004), 225.
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administrasikan dari luar. Dengan kata
lain, ganjaran yang dihadirkan sendiri
sama dengan ganjaran yang
diadministrasikan dari luar, didefinisikan
oleh fungsi yang mendesak perilaku
sasaran.

3) Kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri
(Self Contracting)

Ada beberapa langkah dalam self
contracting ini yaitu :

a) Peserta didik membuat perencanaan
untuk mengubah pikiran, perilaku,
dan perasaan yang diinginkannya;

b) Peserta didik meyakini semua yang
ingin diubahnya;

c) Peserta didik bekerjasama dengan
teman/keluarga program self
managementnya;

d) Peserta didik akan menanggung resiko
dengan program self management
yang dilakukannya;

e) Pada dasarnya semua yang peserta
didik harapkan dapat mengenai
perubahan pikiran, perilaku dan
perasaan adalah untuk peserta didik
itu sendiri;
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f) Peserta didik menuliskan peraturan

untuk dirinya sendiri selama
menjalani proses self management;

4) Penguasaan terhadap rangsangan (self
control)

Teknik ini menekankan pada
penataan kembali atau modifikasi
lingkungan sebagai isyarat khusus atau
antecedent atau respon tertentu.

c. Tujuan Teknik Self Management

Tujuan dari teknik pengelolaan diri
yaitu agar peserta didik secara teliti dapat
menempatkan diri dalam situasi-situasi yang
menghambat tingkah laku yang mereka tidak
kehendaki. Menurut Sukadji, masalah-masalah
tersebut yang dapat ditangani dengan
menggunakan teknik self management antara
lain yaitu:16

1) Perilaku yang tidak ada hubungan dengan
orang lain tetapi mengganggu orang lain
dan diri sendiri.

2) Perilaku yang sering muncul tanpa
diprediksi waktu kemunculannya,
sehingga kontrol dari orang lain menjadi

16 Gantina Komalasari, et.al, Teori Dan Tehnik Konseling (Jakarta:
PT. Indeks, 2016),181.
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kurang efektif. Seperti menghentikan
merokok dan diet.

3) Perilaku sasaran berbentuk verbal dan
berkaitan dengan evaluasi diri dan kontrol
diri. Misalnya terlalu mengkritik diri
sendiri.

4) Tanggung jawab atas perubahan atau
pemeliharaan tingkahlaku adalah tanggung
jawab konseli. Contohnya adalah konseli
sedang menulis skripsi.

Dalam proses konseling, konselor dan
konseli bersama-sama untuk menentukan
tujuan yang dicapai. Konselor mengarahkan
konselinya dalam menentukan tujuan,
sebaliknya konseli pun juga harus aktif dalam
proses konseling. Setelah proses konseling
berakhir diharapkan konseli mampu mempola
perilaku, pikiran, perasaan yang diharapkan
dan mempertahankannya.

d. Manfaat Teknik Self Management

Dalam penerapan teknik pengelolaan
diri (self management) tanggung jawab
keberhasilan konseling berada di tangan
peserta didik. Guru BK berperan sebagai
pencetus gagasan, fasilitator yang membantu
merancang program serta motivator bagi
peserta didik. Dalam pelaksanaan self
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management biasanya diikuti dengan
pengaturan lingkungan dimaksudkan untuk
menghilangkan faktor penyebab (antencedent)
dan dukungan untuk perilaku yang akan
dikurangi. Pengaturan lingkungan dapat
berupa:17

1) Mengubah lingkungan fisik sehingga
perilaku yang tidak dikehendaki sulit dan
tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya
orang yang suka “ngemil” mengatur
lingkungan agar tidak tersedia makanan
yang memancing keinginan untuk
“ngemil”;

2) Mengubah lingkungan sosial sehingga
lingkungan sosial ikut mengontrol tingkah
laku peserta didik;

3) Mengubah lingkungan atau kebiasaan
sehingga menjadi perilaku yang tidak
dikehendaki hanya dapat dilakukan pada
waktu dan tempat tertentu saja.

17 Gantina Komalasari, et.al, Teori Dan Tehnik Konseling (Jakarta:
PT. Indeks, 2016),181.
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e. Tahap-Tahap Pengelolaan Diri (Self-

Management)

Menurut Komalasari, menyebutkan
bahwa pengelolaan diri biasanya dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :18

1) Tahap Monitor Diri atau Observasi Diri

Pada tahap ini peserta didik dengan
sengaja mengamati tingkah lakunya
sendiri serta mencatatnya dengan teliti.
Catatan ini dapat menggunakan daftar cek
atau catatan observasi kualitatif. Hal-hal
yang perlu diperhatikan oleh peserta didik
dalam mencatat tingkah laku adalah
frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah
laku. Dalam penelitian ini penelitian ini
peserta didik mengobservasi apakah
dirinya sudah bertanggung jawab terhadap
belajar atau belum. Peserta didik mecatat
berapa kali dia belajar dalam sehari,
seberapa sering dia belajar, dan seberapa
lama dia melakukan aktivitas dalam
belajarnya.

2) Tahap Evaluasi Diri

Pada tahap ini peserta didik
membandingkan hasil catatan tingkah laku

18 Ibid, 182.
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dengan target tingkah laku yang telah
dibuat oleh peserta didik, perbandingan ini
bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas
dan efisien program. Bila program tersebut
tidak berhasil, maka perlu ditinjau kembali
program tersebut, apakah target tingkah
laku yang ditetapkan memiliki ekspektasi
yang terlalu tinggi, perilaku yang
ditargetkan tidak cocok, atau penguatan
yang diberikan tidak sesuai.

3) Tahap Pemberian Penguatan,
Penghapusan, dan Hukuman

Pada tahap ini peserta didik
mengatur dirinya sendiri, memberikan
penguatan, menghapus, dan memberi
hukuman pada diri sendiri. Tahap ini
merupakan tahap yang paling sulit karena
membutuhkan kemauan yang kuat dari
peserta didik untuk melaksanakan program
yang telah dibuat secara kontinyu.

Sedangkan menurut Comier dalam
Mochamad Nursalim, terdapat tiga strategi
self management, yaitu: (1) self
monitoring, (2) stimulus-control, dan (3)
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self reward. Strategi tersebut masing-
masing akan dijelaskan yaitu :19

1) Self Monitoring (Pemantauan Diri)

Self Monitoring adalah suatu
proses dimana klien mengamati dan
mencatat hal-hal tentang diri mereka
dan interaksi mereka dengan situasi
lingkungan. Adapun langkah-
langkahnya adalah:

a) Rasional, yaitu konselor memberi
penjelasan tentang apa yang akan
dimonitor dan mengapa,
menekankan bahwa hal ini dapat
dilakukan sendiri dan dapat
dilakukan sesering mungkin.

b) Penentuan respon, pada tahap ini
konselor perlu membantu klien
menentukan usaha yang
ditargetkan secara eksplisit.

c) Mencatat respon, pada tahap ini
konselor mengajarkan klien
tentang waktu, metode dan alat-
alat untuk mencatat.

19 Siti Zubaedah, “Penerapan Strategi Self Management dalam
Meningkatkan Disiplin Anak Usia Dini” Jurnal Pendidikan Anak, Vol.1,
2 (Tahun 2015), 73-74..
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d) Membuat respon dan setiap

minggu klien dapat
menjumlahkan frekuensi dan
membuat petanya.

e) Memperlihatkan data, yaitu klien
dapat menempelkan data di
tempat yang dapat dilihat dan
mendorong kemajuannya.

2) Stimulus Control (pengendalian
rangsangan)

Stimulus control adalah
penyusunan/perencanaan kondisi-
kondisi lingkungan yang telah
ditentukan sebelumnya, yang
membuat
terlaksanakannya/dilakukannya
tingkah laku tertentu. Kondisi
lingkungan berfungsi sebagai
tanda/anteseden dari suatu respon
tertentu. Dengan kata lain anteseden
merupakan suatu stimulus untuk suatu
respon tertentu.

3) Self Reward (penghargaan diri)

Self reward digunakan untuk
memperkuat atau untuk meningkatkan
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respon yang diharapkan atau yang
menjadi tujuan. Self reward berfungsi
untuk mempercepat target tingkah
laku. Menurut Soekadji dalam
Mochamad Nursalim berpendapat
bahwa agar penerapan self reward
yang efektif, perlu dipertimbangkan
syarat-syarat seperti:

a) Menyajikan pengukuh seketika;

b) Memilih pengukuh yang tepat;

c) Memilih kualitas pengukuh;

d) Mengatur kondisi situasional;

e) Menentukan kuantitas pengukuh;

f) Mengatur jadwal pengukuh.20

Untuk membentuk kepribadian yang
bertanggung jawab dengan belajarnya, maka
peneliti memilih teknik pengelolaan diri atau
self management dalam meningkatkan belajar
peserta didik. Self management merupakan
salah satu model dalam cognitive-behavior
therapy. Salah satu tujuan pendekatan ini yaitu
untuk membantu konseli membuang respons-
respons yang lama yang merusak diri atau
maladaptif dan mempelajari respons-respons

20 Ibid, 74.
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yang baru yang lebih sehat dan sesuai.21 Dalam
menggunakan strategi manajemen diri untuk
mengubah perilaku, klien berusaha
mengarahkan perubahan perilakunya dengan
cara memodifikasi aspek-aspek lingkungan
atau mengadministrasikan konsekuensi-
konsekuensi. Dalam menggunakan strategi
manajemen diri, disamping klien dapat
mencapai perubahan perilaku sasaran yang
diinginkan juga dapat berkembang juga
kemampuan manajemen dirinya.22

21 Gantina Komalasari, et.al, Teori Dan Tehnik Konseling (Jakarta:
PT. Indeks, 2016), 156.

22 Siti Zubaedah, “Penerapan Strategi Self Management dalam
Meningkatkan Disiplin Anak Usia Dini” Jurnal Pendidikan Anak, Vol.1,
2 (Tahun 2015), 73.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif perhatian lebih banyak
ditujukan pada pembentukan teori substantif
berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data
empiris. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa
“tidak mengenal apa yang tidak diketahui”, sehingga
desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan
kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan
yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada
dilapangan pengamatannya.1

Dalam penelitian kualitatif memiliki
karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data
langsung, deskriptif, proses yang lebih diutamakan dari
pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif
cenderung dilakukan secara analisis induktif, dan
makna merupakan hal yang esensial.2

Sedangkan jenis pendidikan itu adalah studi
kasus, yang mana peneliti mencoba untuk mencermati
individu atau sebuah unit secara mendalam. Peneliti
mencoba menemukan semua variable penting yang
melatarbelakangi timbulnya serta perkembangan
variable tersebut. Di dalam studi kasus akan dilakukan

1 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka
Cipta, 1997), 35.

2 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2000), 3.



42

penggalian data secara mendalam dan menganalisi
intensif faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.3

B. Kehadiran Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat
dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab
peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan
sekenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti
bertindak sebagai instrument kunci,4 partisipan penuh
sekaligus pengumpul data yang mana informan
mengetahui bahwa peneliti melakukan penelitian agar
mempermudah dalam melakukan pengumpulan data.
Adapun instrument yang lain hanya sebagai penunjang.
Dalam hal ini peneliti ikut terjun langsung untuk
melakukan penelitian di Madrasah Diniyah Mambaul
Hisan Kadipaten Babadan Ponorogo.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Diniyah
Mambaul Hisan Kadipaten Babadan Ponorogo. Mereka
memiliki self management (pengelolaan diri) yang
berbeda-beda. Terutama terkait self management
(pengelolaan diri) mereka yang masih sangatlah kurang
dalam menunjukan dirinya sebagai siswa. Selain itu
karena adanya keunikan dan kesesuaian dengan topik
yang peneliti pilih, dengan pemilihan lokasi ini,

3 Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian (Jakarta: Renika
Cipta, 2000),  314.

4 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2000, 4.
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penelitian diharapkan menemukan hal yang bermakna
dan lebih baru dari yang peneliti miliki.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini
adalah wawancara dari kepala madrasah diniyah
mambaul hisan, dewan guru atau ustadz dan juga siswa
madrasah diniyah mambaul hisan yang menuntut ilmu
di sekolahan tersebut, sebagai sumber dan data utama,
selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan
lainya. Sedangkan sumber data tertulis adalah sumber
tambahan. untuk itu teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, observasi dan
dokumentasi.5

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan
metode observasi yang mana data-data tersebut berisi
tentang keadaan sekolahan Madrasah Diniyah Mambaul
Hisan Kadipaten Babadan Ponorogo dan kegiatan peran
hukuman edukatif dalam membentuk self management
siswa.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
meliputi interview, observasi dan dokumentasi.6 Sebab
bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti
maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi
dengan subyek melalui wawancara mendalam dan
diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut

5 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka
Cipta, 1997), 158.

6 Ibid. 158.
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berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data,
diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang
tertulis atau tentang subyek). Teknik yang digunakan
peneliti yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interview) sebagai pengaju atau pemberi
pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewe)
sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.7

Sebagaimana bentuk-bentuk pertanyaan
dalam wawancara ada dua yaitu:

a. Wawancara yang bersifat tertutup terdiri dari
pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya
sedemikian rupa sehingga kemungkinan
jawaban responden maupun informan (pemberi
informasi/keterangan) amat terbatas.

b. Wawancara yang bersifat terbuka terdiri dari
pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa
bentuknya sehingga responden atau informan
diberikan kebebasan dalam menjawab.

Dalam penelitiaan ini peneliti menggunakan
wawancara terbuka karena dengan cara demikian
sesuai dengan penelitian kualitatif yang biasanya
berpandangan berbukti, jadi para subjek atau

7 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta:
Rineka Cipta, 2008), 127.
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pelaku kejadian mengetahui pula maksud dari
wawancara tesebut.8

Dalam penelitian ini, peneliti akan
mewawancarai:

a. Kepala madrasah diniyah untuk mengetahui
lebih lanjut terkait dengan profil madrasah
diniyah.

b. Guru untuk mengetahui latar belakang peran
hukuman edukatif dalam membentuk self
management siswa.

c. Siswa yang merupakan subjek sekaligus objek
dalam membentuk self management. Serta
untuk mengetahui peran hukuman edukatif
dalam membentuk self management siswa.
Dan observasi sebagai sumber utama,
sedangkan sumber data tertulis, foto, dan
statistic sebagai sumber tambahan.9

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang
komplek, suatu proses yang tersesat dan sebagai
proses biologis, dan psikologis. Dan diantaranya
yang terpenting adalah proses pengamatan dan
ingatan.10

8 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaftif (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2000, 137.

9 Ibid. 112.
10 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (jilid 2) (Yogyakarta: Andi

Offset, 2004), 151.
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Dengan teknik-teknik observasi tergantung
sekali kepada situasi dimana observasi diadakan.
Adapun teknik-teknik tersebut yaitu:

a. Observasi partisipan atau nonpartisipan.

b. Observasi sistematika atau nonsistematika.

c. Observasi eksperimental atau non
eksperimental.

Dalam penelitian ini mengunakan observasi
yang pertama yang bertindak sebagai pertisipan.
Dimana peneliti mengamati aktivitas-aktivitas
sehari-hari objek penelitian, karakteristik fisik
situasi dan bagaimana persasaan pada waktu
menjadi bagian dari situasi tersebut.11

Hasil observasi, dicatat dalam catatan
lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat
yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.
Dapat dikatakan bahawa penelitian kualitatif
jantungnya adalah catatan lapangan pada pada
penelitian deskriptif. Artinya catatan lapangan ini
berisi gambaran tetang latar pengamatan, orang,
tindakan dan pembicaraan tentang segala sesuatu
yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Pada observasi ini, peneliti akan mengambil
data dan hukumaan edukatif yang diterapkan dalam
rangka membentuk self management siswa di
lingkungan madrasah diniyah mambaul hisan.

11 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka
Cipta, 1997), 161.
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c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara
mengumpulkan data melalui dari peninggalan
tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga
tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum,
foto-foto, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penelitian tersebut.12

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan
dalam penelitian ini mengingat (1) sumber ini
selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari
kumunikasi waktu, (2) rekeman dan dokumen
merupakan sumber informasi yang kaya secara
konstektual relevan dan mendasar dalam
konteksnya, (3) sumberini sering merupakan
pertanyaan yang legal yang dapat memenuhi
akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara
dokumentasi ini dicatat dalam format traskip
dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
dokumentasi untuk mengetahui data umum tentang
madrasah diniyah mambaul hisan, serta
pembentukan self management yang ada di
madrasah diniyah mambaul hisan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari
dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,

12 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka
Cipta, 1997), 181.
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wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan
pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.13

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan konsep Miles dan
Huberman yang mengemeukakan bahwa aktivitas
dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dan
datanya menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data,
meliputi data reduction, data display dan conclusion
drawing/verification. Adapun langkah-langkahnya
sebagai berikut:14

13 Noeng, Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:
Rake Sarasin, 1998), 104.

14 Sugyono, Metodologi Penelitian pendidikan pendekatan
kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2012), 338.

Pengumpulan
Data

Reduksi Data Penarikan
Kesimpulan/

Verifikasi

Penyajian
Data
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1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian,
data yang reduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah penelitian
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,
dan mencarinya bila diperlukan.15

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan kumpulan
informasi tersusun yang member kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilaan
tindakan. Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis
bentuk penyajian datanya adalah betuk uraian
singkat, bagan dan sebagainya.16

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langakah ketiga dalam penelitian ini
adalah penarikan kesimpulan/verifikasi.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang
diharapkan adalah berupa temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat
berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang
sebelumna masih belum jelas hingga setelah diteliti
menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau
interaktif, hipotesis atau teori.

15 Ibid. 338.
16 M. Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:

Ar-Ruzz  Media,2012), 308.
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pada pengertian yang lebih luas keandalan
(reliabilitas) dan keshahihan (validitas) merujuk pada
masalah kualitas data dan ketepatanya metode yang
digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian.
Kualitas data dan ketepatan meode yang digunakan
untuk melaksanakan penelitian sangat penting
khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu social karena
pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda
terhadap studi kasus aktivitas manusia.17

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas
teknik apa yang digunakan dalam mengadakan
pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut
beberapa teknik yang pengecekan keabsahan data dalam
proses penelitian adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah
instrument itu sendiri, keikutsertaan peneliti sangat
menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal
ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan
dalam waktu singkat, tetapi memerlukan
perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar
penelitian.

b. Pengamatan yang tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri

17 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta:
Rajawali Press, 2011), 78.
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dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relavan
dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau
perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup,
maka ketekunan pengamatan menyediakan
kedalaman.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada
empat macam triangulasi sebagai teknik
pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan
sumber, metode, penyidik, dan teori.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini
ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir
dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil
penelitian. Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah:

a. Tahapan pra-lapangan, yaitu meliputi: menyusun
rancangan penelitian, mengurus perizinan,
menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih
dan memanfaatkan informan, menyiapkan
perlengkapan penelitian dan yang menyangkut
persoalan etika penelitian;

b. Tahapan pekerjaan lapangan yang meliputi:
memahami latar penelitian dan persiapan diri,
memasuki lapangan dan berperan serta sambil
mengunpulkan data;
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c. Tahapan analisi data, yang meliputi: analisi selama
dan setelah pengumpulan data, dan tahap hasil
laporan penelitian.18

18 Ibid, 178.
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BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah
Mambaul Hisan

Pondok pesantren mambaul hisan adalah
salah satu dari sekian banyak pondok pesantren
yang ada di Ponorogo Jawa Timur. Berada di
pinggiran kota Ponorogo sekitar 3 KM dari
Terminal Bus Selo Aji Ponorogo. Tepatnya di
Dusun Temenggungan Kelurahan Kadipaten
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Pondok pesantren mambaul hisan berdiri
atas hasil musyawarah dari beberapa tokoh
masyarakat yang merupakan alumni dari berbagai
Pondok Pesantren. Hal ini karena keprihatinan para
tokoh pendiri terhadap generasi muda yang kurang
begitu mengenal terhadap Al-qur’an dan ilmu
keagamaan lainnya. Banyak para generasi tua yang
merupakan alumni dari berbagai pondok pesantren
merasa miris melihat generasi muda yang tidak
mengenyam pendidikan agama, padahal mereka
mempunyai ilmu keagamaan yang cukup mumpuni.
Dari situlah pada awal tahun 2002 para tokoh
masyarakat tersebut berkumpul musyawarah untuk
membentuk pendidikan keagamaan. Dari hasil
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musyawarah tersebut disepakati pengasuh pondok
pesantren adalah K. Muchlasin yang merupakan
alumni dari pondok pesantren APIS yang berada di
Gondang Gandusari Blitar.

Pada masa awal berdiri santri masih berasal
dari daerah sekitar, tempat pendidikan pun juga
masih numpang di rumah-rumah warga. Setelah
berjalan beberapa waktu para tokoh masyarakat
musyawarah untuk membuat sarana pendidikan.
sampai saat ini pondok pesantren mambaul hisan
sudah mempunyai gedung sendiri sebagai sarana
pendidikan yang terdiri dari 8 ruang kelas dan 1
ruang untuk kantor sekretariat, serta 2 ruang yang
digunakan untuk asrama santri yang mukim.
Gedung tersebut berdiri di atas tanah wakaf dari
masyarakat. Santri yang belajar di pondok
pesantren mambaul hisan ada sekitar 180 santri.
Terdiri dari 60 santri mukim di Asrama dan yang
lainya laju dari rumah.1

Profil Pondok Pesantren

a. Nama Pondok : Yayasan Pondok Pesantren
Mambaul Hisan Ponorogo

b. Tahun Pendirian : Tahun 2002

c. Akte Pendirian : Notaris Setya Budhi, S.H.
Akta No. 62. Tgl. 28 Maret 2011

1 Lihat Transkip Dokumentasi Nomer 01/D/21-IX/2019
dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.
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Badan Hukum : SK KEMENKUMHAM
NOMOR : AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013

2. Visi dan Misi Madrasah Diniyah Mambaul
Hisan

Bagi setiap lembaga mempunyai visi, misi
untuk mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut.
Adapun visi dan misinya yaitu:2

 Visi

Menyiapkan generasi yang Berilmu, Beramal
Dan Bertaqwa

 Misi

a. Menyelenggarakan Pendidikan Agama
Islam

b. Membiasakan praktek Akhlaq Islami bagi
pendidik dan peserta didik

c. Mengadakan kegiatan yang menunjang
bagi pendidik islam

3. Letak Geografis Madrasah Diniyah Mambaul
Hisan

Pondok Pesantren Mambaul Hisan adalah
salah satu dari sekian banyak Pondok Pesantren
yang ada di Ponorogo Jawa Timur. Berada di
pinggiran kota Ponorogo sekitar 3 KM dari
Terminal Bus Selo Aji Ponorogo. Tepatnya di

2 Lihat Transkip Dokumentasi Nomer 02/D/21-IX/2019
dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.



56
Dusun Temenggungan Kelurahan Kadipaten
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.3

 Lokasi Pondok

a. Alamat :  Pondok Pesantren Mambaul
Hisan

Jl.Pemanahan No.09
Temenggungan Kadipaten
Babadan Ponorogo

b. Telepon : 085233996381

c. Email :

d. Kodo  Pos : 63491

4. Struktur Madrasah Diniyah Mambaul Hisan

Adapun susunan pengurus Madrasah
Diniyah Mambaul Hisan adalah sebagai berikut:4

1. Komite Madrasah         : Ust. Ismadun

2. Kepala Madrasah          : Ust. Muhlashin

3. Wakil Kepala                : Ust. Abdullah Zaini

4. Bendahara                     : Ust. Ibnu Husain

5. Tata Usaha                    : Ust. Asmik M.H.

6. Dewan Guru/Ustadz

7. Siswa/siswi

3 Lihat Transkip Dokumentasi Nomer 03/D/22-IX/2019
dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

4 Lihat Transkip Dokumentasi Nomer 04/D/22-IX/2019
dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.
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5. Keadaan Guru atau Ustadz Madrasah Diniyah

Mambaul Hisan

1. Keadaan Guru atau Ustadz

Keadaan guru atau usatadz dan tenaga
pengajar di Madrasah Diniyah Mambaul Hisan
berjumlah ± 25 orang. Tenaga pengajar yang
ada memiliki latar belakang pendidikan yang
berbeda-beda, baik yang berasal dari lulusan
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan, alumni
beberapa pondok salaf dan beberapa
Universitas atau perguruan tinggi.

DATA KEADAAN GURU ATAU USTADZ

NO NAMA PENDIDIKAN ALAMAT

1 Abdulloh Zaini Pesantren Jl. Pemanahan

2 Ahmad Nur
Arifin

S1 Jl. Pemanahan

3 Ali Tamam S1 Jl. Pemanahan

4 Annajikhul
Imtihana

S1 SAMBIT

5 Asmik
Mutammimal

MA Jl. Pemanahan

6 Darwamudi Pesantren Jl. Pemanahan

7 Eni Masruroh Pesantren Jl. Pemanahan

8 Humaidi MA Jl. Pemanahan

9 Ibnu Husain Pesantren Jl. Pemanahan
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10 Imam
Muhmudi

Pesantren Jl. Merpati

11 Juremi Pesantren Jl. Pemanahan

12 Khoirul Hadi MA Jl. Pemanahan

13 Lutfi Ahsani MA Jl. Pemanahan

14 Moh. Fadlil MA Jl. Pemanahan

15 Moh. Syaiful
A

MA Jl. Pemanahan

16 Muchlasin Pesantren Jl. Pemanahan

17 M Ahsani
Taqwim

MA Jl. Pemanahan

18 Muchtarom Pesantren Jl. Pemanahan

19 Mustofa S1 Jl. Pemanahan

20 Neni Puji
Astuti

S1 Jl. Mertani

21 Nur Janah Pesantren Jl. Pemanahan

22 Siti Khoiriyah Pesantren Jl. Pemanahan

23 Siti Maryam MA Jl. Pemanahan

24 Subaiti Pesantren Jl. Pemanahan

25 Syamsul
Ma’arif

S1 Jl. Pemanahan

2. Keadaan jumlah siswa
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Keadaan jumlah siswa di Madrasah

Diniyah Mambaul Hisan berjumlah ± sekitar
180 siswa. Terdiri dari 60 santri mukim di
Asrama dan yang lainya laju dari rumah.5

6. Saran dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu
yang dimiliki oleh madrasah untuk membantu dan
menunjang kemudahan dalam segala kegiatan yang
dilaksanakan. Dengan adanya sarana dan prasarana
yang memadahi akan membantu tercapainya tujuan
visi dan misi dibangunnya madarasah diniyah.
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan yang berada di
perkumpulan masyarakat Temenggungan
Kelurahan Kadipaten selalu menambah dan
memperbaiki sarana dan prasarana guna untuk
membantu dan memberikan kemudahan serta
kenyamanan kepada para siswa/siswi dalam
melangsungkan kegiatan belajar mengajar, yaitu
berupa bangunan Masjid, tempat wudlu, meja
mengaji papan tulis dan beberapa peralatan
penunjang lainnya.6

a. Status Tanah          : Tanah Wakaf Masyarakat

b. Luas Tanah            : 5.000 m2

5 Lihat Transkip Dokumentasi Nomer 05/D/25-IX/2019
dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

6 Lihat Transkip Dokumentasi Nomer 06/D/25-IX/2019
dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.
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c. Status Bangunan   : Gabung dengan Pondok

d. Ruang Kelas          : Ada (8 Ruang)

e. Ruang Kantor        : Ada (1 Ruang)

f. Papan Tulis            : Ada (6 buah)

g. Meja Belajar          : Ada (±320 Meja)

h. Tempat ibadah       : Ada (Masjid)

i. WC/ Kamar Mandi : Ada (4 Kamar)

j. Lemari Arsip         : Ada (2 buah)

B. Deskripsi Data Khusus

1. Latar Belakang Penerapan Hukuman Edukatif
di Madrasah Diniyah Mambaul Hisan
Kadipaten Babadan Ponorogo

a. Latar Belakang

Madrasah diniyah mambaul hisan
merupakan salah satu lembaga yang bernaung
di bawah Yayasan Pondok Pesantren Mambaul
Hisan Ponorogo karena keprihatinan para
tokoh pendiri terhadap generasi muda yang
kurang begitu mengenal terhadap Al qur’an
dan ilmu keagamaan lainnya. Banyak para
generasi tua yang merupakan alumni dari
berbagai pondok pesantren merasa miris
melihat generasi muda yang tidak mengenyam
pendidikan agama, padahal mereka
mempunyai ilmu keagamaan yang cukup
mumpuni. Dari situlah pada awal tahun 2002
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para tokoh masyarakat tersebut berkumpul
musyawarah untuk membentuk pendidikan
keagamaan.

Madrasah Diniyah mambaul hisan
memiliki visi menyiapkan generasi yang
berilmu, beramal dan bertaqwa serta misi
yaitu menyelenggarakan pendidikan agama
islam, membiasakan praktek akhlaq islami bagi
pendidik dan peserta didik dan mengadakan
kegiatan yang menunjang bagi pendidik islam.
Visi dan misi tersebut tidak lain bertujuan agar
pendidikan yang dilaksanakan di madrasah
diniyah mambaul hisan dapat berlangsung
dengan baik dan dapat mencetak lulusan siswa-
siswi yang memiliki ilmu, dapat mengamalkan
ilmunya dan bertaqwa dengan dilandasi
pondasi ilmu agama yang kuat.

Tujuan tersebut tidak akan terwujud
jika tanpa adanya sebuah usaha dan proses
dalam pelaksaannya. Salah satunya diantara
usaha dan proses tersebut adalah dengan
pemberian hukuman bagi siswa yang telah
melanggar atau melakukan sebuah kesalahan.
Hal tersebut diberikan agar self management
(pengelolaan diri) para siswa menjadi lebih
baik dan lebih berkembang.
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Sejak zaman dahulu madrasah diniyah

mambaul hisan dalam memberikan hukuman
kepada siswa yang melanggar atau melakukan
kesalahan kebanyakan dengan hukuman fisik.
Hal tersebut ternyata sudah biasa diterapkan
pada lembaga pondok pesantren salaf yang
lainnya.

Perkembangan zaman ternyata juga
merubah pola pikir siswa dan para guru atau
ustadz yang mengetahui bahwa hukuman fisik
tersebut ternyata sangatlah merugikan bagi
siswa yang dikenai hukuman. Akhirnya lambat
laun hukuman fisik tersebut semakin
diminimalisir sehingga sampai sekarang ini
hampir setiap pelanggaran dan kesalahan yang
dilakukan siswa tidak ada pemberian hukuman
yang bersifat fisik. Akan tetapi, hukuman yang
diberikan adalah hukuman yang sifatnya
mendidik.

Latar belakang peralihan hukuman
tersebut adalah banyaknya guru atau ustadz
yang menganggap bahwa dengan perlakuan
beberapa guru atau ustadz yang melakukan
pemberian hukuaman fisik yang terlalu
berlebihan. Sehingga dari pihak madrasah
meminta untuk tidak lagi memberikan
hukuman fisik dengan berlebihan  seperti yang
dikatakan oleh ustadz Muhlashin:
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“Bahwa hukuman fisik sebenarnya sudah lama
diterapkan, akan tetapi melihat banyaknya

pemberian hukuman fisik yang terlalu berlebihan

dan kurang efektif serta terlalu merugikan bagi

siswa. Oleh karena itu, dari madrasah tidak lagi

menggunakan hukuman tersebut dan merubah

pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar

atau melakukan kesalahan dengan hukuman yang

sifatnya mendidik yang dapat menjera sekaligus

dapat dijadikan sebagi pelajaran bagi si

pelanggar.”7

Di samping itu, hal lain yang
menjadikan penyebab diberhentikannya
pemberian hukuman secara fisik dikarenakan
adanya keputusan dari pihak kepala madrasah
diniyah yang menghendaki untuk
diberhentikan pemberian hukuman fisik. Hal
tersebut ditetapkan agar kelak dikemudian hari
tidak ada dari pihak siswa ataupun guru atau
ustadz yang protes dan tidak terima atas
hukuman yang diberikan dari pihan madrasah
diniyah kepada siswa yang melanggar dan
melakukan kesalahan.

Hukuman yang mendidik dilakukan
agar tidak menimbulkan rasa tidak terima dari

7 Lihat Transkip Wawancara Nomer 01/W/28-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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pihak terkait pemberian hukuman fisik, hal ini
dilatarbelakangi dengan adanya hal yang lain.
seperti yang dituturkan oleh ustadz Lutfi
Ahsani sebagai berikut:

“Hal lain yang melatarbelakangi peralihan
hukuman fisik menjadi hukuman edukatif atau

hukuman yang mendidik, hal ini juga

dilatarbelakangi dengan adanya siswa yang

melakukan kesalahan dan kemudian diberi

hukuman fisik. Siswa tersebut bukannya jera dan

tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Akan

tetapi, malah merasa kesal dengan hukuman

tersebut, bahkan kembali mengulangi kesalahannya

dan malah membenci orang yang memberi

hukuman tersebut.”8

Dengan diberikannya hukuman fisik
tersebut bukannya membuat self management
(pengelolaan diri) siswa menjadi lebih baik,
tetapi sebaliknya yaitu menjadikan mereka
merasa diremehkan, tidak merasa jera dan
malah membenci orang yang telah
memberikan hukuman tersebut.

8 Lihat Transkip Wawancara Nomer 02/W/29-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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b. Tujuan Diberikannya Hukuman

Adapun tujuan diberlakukannya
hukuman yang sifatnya mendidik ini adalah
seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Lutfi
Ahsani, diantaranya yaitu:

1) Agar self management (pengelolaan diri)
lebih tertanam dengan baik dan mantap

2) Agar self management (pengelolaan diri)
siswa berkembang dengan baik tanpa
adanya rasa terpaksa dari pihak lain

3) Agar siswa merasa jera dan tidak lagi
melakukan pelanggaran atau kesalahan
serupa

4) Agar tercapai tujuan pendidikan yang
diinginkan dari pihak Madrasah bisa
tercapai dengan baik dan sempurna.9

2. Penerapan Hukuman Edukatif dalam
Membentuk Self Management Siswa di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babatan Ponorogo

a. Penerapana Hukuman

Terbentuknya self management
(pengelolaan diri) siswa yang baik merupakan
tujuan yang diharapkan oleh madrasah diniyah

9 Lihat Transkip Wawancara Nomer 02/W/29-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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mambaul hisan. Berkaitan dengan keadaan
atau kondisi self management (pengelolaan
diri) siswa seperti yang dipaparkan oleh ustadz
Muhlashin sebagai berikut:

“Setelah saya amati, bahwa perkembangan self

management (pengelolaan diri) semakin menurun,

hal ini disebabkan karena diberlakukan hukuman

fisik bagi siswa yang melakukan kesalahan atau

melanggar peraturan.”10

Selain itu, perkembangan self
management (pengelolaan diri) siswa di
madrasah diniyah mambaul hisan terlihat
menurut itu juga dirasakan oleh ustadz Lutfi
Ahsani. Hal ini seperti yang telah dipaparkan
oleh beliau yaitu:

Menurut saya, self management (pengelolaan diri)

mereka sudah lumayan baik, akan tetapi di sisi lain

terlihat sebagian yang siswa yang kurang bisa

melakukannya dan perlu adanya pemahaman serta

bimbingan seorang guru atau ustadznya. Selain itu,

ada sebagian guru atau ustadz yang masih

memberlakukan siswa yang melanggar peraturan

atau pelanggaran dengan menggunakan hukuman

fisik. sehingga mereka merasa kurang adanya

10 Lihat Transkip Wawancara Nomer 01/W/28-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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perhatian atau bahkan membenci guru atau ustadz

yang memberi hukuman tersebut.11

Setelah terjadinya masalah tersebut
kemudian diberlakukannya hukuman hukuman
edukatif atau yang mendidik bagi siswa yang
melakukan kesalahan atau melanggar
peraturan. Hal ini dilakukan agar self
management (pengelolaan diri) siswa di
madrasah diniyah mambaul hisan terbentuk
dengan baik tanpa adanya sebuah paksaan.

Pembentukan self management
(pengelolaan diri) siswa di madrasah diniyah
mambaul hisan selain dilakuakn dengan
pemberian hukuman hukuman edukatif atau
yang mendidik, juga dilakuan melalui
beberapan kegiatan pembiasaan-pembiasaan
yang berkaitan dengan pembentukan self
management (pengelolaan diri) siswa. Seperti
yang dikatakan oleh ustadz M Ahsani Taqwim,
pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan
tersebut yaitu:12

1. Membiasakan madrasah diniyah lebih
awal agar siswa terbiasa untuk datang
bersamaan dengan guru/ustadznya

11 Lihat Transkip Wawancara Nomer 02/W/29-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.

12 Lihat Transkip Wawancara Nomer 03/W/30-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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2. Membiasakan siswa sebelum kegiatan

belajar mengajar dimualai untuk langsung
berdo’a dan membaca surta pendek atau
hafalan lain

3. Membiasakan siswa untuk melapor kepada
guru/ustadz sebelahnya ketika jam kosong
atau guru/ustadznya tak kunjung datang
sehingga tidak menggunakan waktu
kosong untuk main atau bercanda dengan
teman yang lain.

4. Membiasakan untuk selalu tertib dan tidak
ramai ketika pebelajar atau mengikuti
kegiatan yang lain agar tidak menggangu
siswa lain

5. Ketika di masjid atau melangsungkan
sholat berjama’ah setelah berwudhu para
siswa langsung duduk dengan tertib.

b. Proses Penerapan Hukuman

Dari hasil wawancara, ustadz Lutfi
Ahsani menjelaskan terkait pemberian
hukuman yang dilaksanakan di madrasah
diniyah mambaul hisan itu melalui beberapa
proses. Diantaranya yaitu:

1) Pemberian Peringatan

Pada proses ini, siswa melanggar
atau berbuat salah tersebut dipanggil dan
diberikan peringatan agar tidak melakukan
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pelanggaran atau kesalahan yang telah
dilakukannya.

2) Pemberian Pemahaman

Pada proses ini, siswa melanggar
atau melakukan kesalahan untuk kedua
kalinya diberikan pemahaman dan juga
pengertian tentang pelanggaran dan
kesalahan yang dilakukan itu merupakan
perbuatan yang salah atau tidak benar.

3) Pemberian Hukuman

Pada proses ini, siswa melanggar
atau melakukan kesalahan setelah diberi
peringatan dan pemahaman, barulah siswa
diberikan hukuman atas pelanggaran dan
kesalahan yang telah diperbuatnya.13

Berbeda dengan yang disampaikan oleh
ustadz M Ahsani Taqwim yang mengatakan
tentang proses pemberian hukuman bagi siswa
yang melakukan kesalahan atau pelanggaran
sebagai berikut:

“Proses pemberian hukuman yang dilakukannya
biasanya setelah siswa melanggar dipanggil,

ditanya mengapa melakukan kesalahan atau

melanggar peraturan, kemudian baru diberi

hukuman atas kesalahan atau pelanggaran yang

13 Lihat Transkip Wawancara Nomer 02/W/29-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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dibuatnya. Terkadang hukuman tersebut diberikan

secara langsung seketika setelah siswa melakukan

kesalahan atau melanggar peraturan tanpa menanya

siswa tersebut. Hal ini dilakukan agar siswa

berfikir tentang apa yang menyebabkan

diberikannya hukuman kepada mereka.”14

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat
dikatakan bahwa proses yang dilakukan dalam
pemberian hukuman kepasa siswa yang
melakukan kesalahan atau pelanggaran melalui
beberapa proses yang berbeda dari beberapa
guru atau ustadz. Hal ini memiliki tujuan yang
sama yaitu agar siswa yang melakukan
kesalahan atau pelanggaran tersebut merasa
bersalah dan jera, sehingga mereka tidak akan
mengulangi kesalahan atau pelanggaran
mereka kembali dan lebih bisa mengintropeksi
diri mereka masing-masing.

c. Bentuk Hukuman Edukatif atau Mendidik
yang diberikan

Hukuman-hukuman yang diberikan
kepada siswa di madrasah diniyah mambaul
hisan sangatlah bermacam-macam dan
berbeda-beda. Hal ini dipaparkan oleh kepala

14 Lihat Transkip Wawancara Nomer 03/W/30-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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madrasah diniyah mambaul hisan yang
mengatakan bahwa:

“Hukuman yang diberikan itu yaitu sangat
bervariasi, mulai dari hukuman yang menjerakan,

hukumanan yang mendidik, hukuman-hukuman

yang membuat si pelanggar malu dan hukumanan

yang menggunakan fisik. Hukuman fisiklah yang

selama ini diberlakukan guru/ustadz kepada siswa

yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi,

hukuman fisik itu sudah tidak diperbolehkan, yang

diperbolehkan adalah hukuman yang sifatnya

mendidik.”15

Bentuk-bentuk hukuman yang
diberikan kepada siswa yang melakukan
kesalahan atau pelanggaran tersebut seperti
yang dikatakan oleh ustadz M Ahsani Taqwim:

“Bahwa hukuman yang diberikan kepada siswa
yang melanggar atau melakukan kesalahan yaitu

dengan berwajah masam, memalingkan wajah,

mendiamkan mereka dan kadang langsung

menindak mereka.”16

Hal tersebut dilakukan tak lain agar
siswa merasa bahwa mereka telah melanggar

15 Lihat Transkip Wawancara Nomer 01/W/28-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.

16 Lihat Transkip Wawancara Nomer 03/W/30-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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atau melakukan kesalahan kepada guru atau
ustadz tersebut. Selain itu, terkadang siswa
yang melanggar atau melakukan kesalahan
diberihukuman yang lain agar mereka jera.
Seperti yang dikemukakan oleh ustadz Ahmad
Nurul Arifin:

“Siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar

peraturan terkadang diberi hukuman untuk

membaca istighfar sebanyak 100 kali dan kadang

juga disuruh untuk menulis beberap surat-surat

pendek agar mereka tidak mengulangi lagi

kesalahan atau pelanggaran tersebut.”17

Diantara beberapa hukuman yang
diberikan kepada siswa yang melanggar atau
melakukan kesalahan itu sesuai dengan
kebijakan masing-masing guru atau ustadz,
hukuman tersebut pernah diterima oleh salah
seorang siswa yaitu saudara Asep Ardianto

“Saya pernah mendapat hukuman untuk berdiri di
depan kelas dan disuruh untuk membaca istighfar

100 kali dan terkadang disuruh untuk menulis

surat-surat pendek.”18

17 Lihat Transkip Wawancara Nomer 04/W/1-X/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.

18 Lihat Transkip Wawancara Nomer 05/W/2-X/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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Tujuan diberikannya hukuman kepada

siswa yang melanggar atau melakukan
kesalahan tersebut agar mereka jera dan tidak
mengulangi kesalahannya kembali. Selain itu,
di sisi lain juga untuk pembentukan self
management (pengelolaan diri) mereka.

3. Dampak Penerapan Hukuman Edukatif dalam
Membentuk Self Management Siswa di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babatan Ponorogo

Setelah memberikan hukuman kepada
siwa yang melakukan kesalahan atau melanggar
peraturan di madrasah diniyah mambaul hisan
dengan bersifat mendidik berjalan dengan teratur
dan efisien, dapat terlihat banyak sekali dampak
atau hasil yang tertanam pada self management
(pengelolaan diri) siswa. Hal ini dibuktikan dengan
adanya ungkapan yang disampaikan oleh ustadz
Lutfi Ahsani:

“Ketika berada di Madrasah self management

(pengelolaan diri) sangatlah baik dari pada

sebelumnya, hal ini di buktikan para siswa datang

sebelum bel masuk dibunyikan sehingga

keterlambatan siswa masuk kelas mulai berkurang,

selain itu ketika menunggu kehadiran guru atau

ustadz yang mengajar para siswa tidak lagi

bercanda atau masih bermain-main sendiri, mereka
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langsung berdo’a dan tampak begitu siap untuk

menerima pelajaran atau materi yang guru atau

ustadz akan diberikan.”19

Selain itu, hasil tersebut juga dirasakan
oleh ustadz M Ahsani Taqwim ketika beliau
mengajar di ruang kelas. Beliau memaparkan:

“Ketika berada di ruang kelas self management

(pengelolahan diri) terlihat sangat begitu menonjol

mereka tidak lagi ramai atau saling bercanda ketika

proses belajar mengajar berlangsung. Bahkan

ketika bimbingan mengaji satu persatu para siswa

dengan tertib menunggu untuk dipanggil guru atau

ustadznya, apa bila sudah selesai

membimbingkannya mereka tidak langsung

bercanda dengan teman yang sudah selesai juga.

Akan tetapi, mereka mengulangi kembali apa yang

sudah dibimbingkannya tadi.”20

Perilaku keseharian siswa mulai berubah
dan terbentuk setelah pemberian hukuman tersebut,
seperti halnya semakin lebih berhati-hati dalam
berbuat dan bertindak, berprilaku lebih sopan dan
santun serta menghargai waktu yang kosong ketika
pelajaran berlangsung dan berusaha untuk tidak

19 Lihat Transkip Wawancara Nomer 02/W/29-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.

20 Lihat Transkip Wawancara Nomer 03/W/30-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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mengulangi kembali kesalahan atau pelanggaran
yang saya lakukan.21

Selain setelah mendapat hukuman tersebut
siswa lebih berhati-hati dalam berbuat dan
bertindak, hal ini dapat menjadikan siswa sadar
akan perbuatan yang telah dilakukannya atau
diperbuatnya itu salah dan kurang baik. Seperti
yang dikatangan oleh saudari Bilqis Auliya Cahya

“Setelah mendapatkan hukuman tersebut, saya

mulai sadar bahwa hal yang saya lakukan tersebut

salah. Tetapi saya merasa sangat senang karena

hukuman yang diberikan oleh guru/ustadz tersebut

malahan membuat saya bisa mengatur atau

memanfaatkan waktu.”22

Berdasarkan hasil observasi yang telah
dilakukan oleh peneliti di madrasah diniyah
mambaul hisan dapat diketahui hasilnya positif dari
adanya hukuman edukatif atau mendidik dalam
membentuk self management (pengelolahan diri)
siswa. Diantara hasilnya yaitu Para siswa datang ke
madrasah dengan tepat waktu bahkan mereka
datang sebelum bel masuk kelas dibunyikan, ketika
sudah bel masuk dibunyikan mereka langsung
masuk kelas dan terus berdo’a. Sambil menunggu

21 Lihat Transkip Wawancara Nomer 05/W/2-X/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.

22 Lihat Transkip Wawancara Nomer 06/W/2-X/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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kedatang dari guru atau ustadz yang mengajar,
mereka mengisi waktu kedatangan guru atau ustadz
tersebut dengan beberapa kegiatan seperti,
membaca pelajaran yang sudah diberikan maupun
yang akan diberikan, bahakan ada sebagian siswa
yang mengisi kegiatan dengan membaca iqro’ atau
Al Qur’annya. Dan ada pula yang membaca
bersama-sama tentang do’a-do’a maupun surat-
surat pendek. Mereka sangatlah pandai dalam
memanfaatkan waktu yang ada dalam menimba
ilmu di madrasah diniyah mambaul hisan.23

Di samping itu, dampak positif bagi siswa
yang muncul setelah diberikannya hukuman
edukatif atau hukuman yang mendidik terlihat pada
pembentukan self management (pengelolaan diri)
yang lebih mantap dan meyakinkan. Hal ini
terbukti dengan adanya beberapa hal yang
dikemukakan oleh ustadz Ahmad Nurul Arifin,
diantaranya yaitu:24

a. Siswa sekarang datang lebih awal sehingga
tampak berkurang siswa yang terlambat pada
saat mau masuk sekolah.

b. Ketika menanti kedatangan guru/ustadz siswa
memanfaatkan waktunya dengan membaca

23 Lihat Transkip Observasi  Nomer 01/O/3-X/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.

24 Lihat Transkip Wawancara Nomer 04/W/1-X/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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atau belajar pelajaran yang sudah atau akan
diajarkan.

c. Tertib dan tidak ramai ketika ada jam kosong,
bahkan tidak mengganggu kelas lain yang
sedang melangsungkan kegiatan belajar.

d. Berprilaku sopan kepada guru/ustadz dan
kepada siswa yang lain.

e. Mengetahui posisi diri ketika bercanda baik di
masjid maupun di kelas.

f. Tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan
dan tata tertib sekolah.

Begitu pula yang diungkapkan oleh ustadz
Lutfi Ahsani merasa sangat mendukung sekali
dengan adanya program-program yang dilakuan
oleh madrasah diniyah dalam memberikan hukman
edukatif atau mendidik dan juga pembentukan self
management (pengelolaan diri) kepada siswa,
ungkapan beliau yaitu:

“Menurut saya hasil dari program madrasah

diniyah yang menerapkan hukuman dengan cara

mendidik terhadap self management (pengelolaan

diri) sangatlah baik. Hal tersebut dibuktikan dari

siswa yang mendapat hukuman dan tidak

mengulanginya kembali. Selain itu, siswa juga
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terlihat lebih menerima hukuman yang mendidik

tersebut dari pada hukuman fisik.”25

Pendapat ustadz Lutfi Ahsani telbih
ditegaskan lagi dengan adanya ungkapan dari
ustadz M Ahsani Taqwim yang menyatakan:

“Menurut saya hasil dari program madrasah
diniyah yang menerapkan hukuman dengan cara

mendidik sangatlah mendukung terhadap

pembentukan self management (pengelolaan diri)

siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan kebiasaan

baik yang sudah diterapkan oleh madrasah diniyah

akhirnya membentuk pengelolahan diri yang baik

pada siswa.”26

Selain dari itu, hasil atau dampak positif
yang muncul ini lebih dikuatkan berdasarkan hasil
observasi penelitian pada saat pembelajaran
berlangsung di madrasah diniyah mambaul hisan,
terlihat beberapa siswa yang begitu aktif dan tidak
ramai pada saat proses belajar mengajar
berlangsung, ketika ada siswa yang mengaji pada
guru atau ustadznya, siswa yang lain tidak ramai
malahan para siswa sibuk dengan membaca iqro’
atau Al Qur’an yang akan dibimbingkan pada guru
atau ustadznya. Hal ini menunjukan bahwa self

25 Lihat Transkip Wawancara Nomer 02/W/29-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.

26 Lihat Transkip Wawancara Nomer 03/W/30-IX/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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management (pengelolaan diri) siswa sudah mulai
terlatih dalam kesehariaan siswa.27

Diantara penjelasan di atas menunjukakan
bahwa dampak yang dihasilkan dari adanya
pemberian hukuman edukatif atau yang bersifat
mendidik dalam membentuk self management
(pengelolaan diri) sangatlah berpengaruh sekali.
Dengan demikian bisa dikatakan bahwa
pembentukan tersebut bisa diuji dan bermanfaat
bagi para siswa khususnya dan bagi orang lain pada
umumnya.

27 Lihat Transkip Observasi  Nomer 02/O/4-X/2019 dalam
lampiran laporan hasil penelitian ini.
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BAB V

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Penerapan Hukuman Edukatif di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babadan Ponorogo

Dari hasil wawancara, kepala sekolah
madrasah diniyah mambaul hisan menjelaskan bahwa
adanya pemberian hukuman edukatif diantaranya
karena banyaknya guru atau ustadz yang menganggap
bahwa dengan perlakuan beberapa guru atau ustadz
yang melakukan pemberian hukuman fisik yang terlalu
berlebihan. Sehingga dari pihak madrasah meminta
untuk tidak lagi memberikan hukuman fisik dengan
berlebihan. Selain itu, disebabkan dari pihak yayasan
pondok dan pihak madrasah diniyah yang
mempertimbangkan bahwa pemberian hukuman fisik
itu kurang efektif dan tidak efisien dalam mengubah self
management (pengelolaan diri) siswa menjadi lebih
baik.

Pemberian hukuman edukatif atau yang
mendidik ini memiliki efek positif bagi yang
melakukannya, seperti siswa tidak mengulangi
kesalahan dan terdorong tidak mengulangi kesalahan
kembali. Hukuman sebagai motivasi yang dinyatakan
sebagai kebutuhan, gerakan hati, naluri dan dorongan.
Apabila sebuah hukuman tidak diberikan pada siswa
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melakukan kesalahan, siswa tidak akan pernah sadar
dan berfikir tentang kesalahannya. Selain itu akan
muncul motivasi yang timbul karena rangsangan atau
bantuan dari orang lain. Motivasi itu disebabkan oleh
keinginan untuk menghindari hukuman tersebut.

Perkembangan self management (pengelolaan
diri) sangatlah penting khususnya bagi siswa zaman
sekarang. Dengan pemberian hukuman edukatif atau
yang mendidik diharapkan dapat tertanam pada diri
siswa yaitu self management (pengelolaan diri) yang
sempurna, dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan
baik kepada siswa ketika berada di madrasah. Selain itu,
dengan dorongan hukuman edukatif atau yang mendidik
dapat lebih memotivasi siswa agar lebih baik dan
menjadikannya siswa yang memiliki self management
(pengelolaan diri) yang sempurna. Hal demikian sesuai
dengan keadaan siswa madrasah diniyah mambaul hisan
yang pada umumnya memiliki self management
(pengelolaan diri) yang masih sangat kurang terbentuk
karena perkembangan zaman yang semakin modern ini.

Dalam proses konseling, konselor dan konseli
bersama-sama untuk menentukan tujuan yang dicapai.
Konselor mengarahkan konselinya dalam menentukan
tujuan, sebaliknya konseli pun juga harus aktif dalam
proses konseling. Setelah proses konseling berakhir
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diharapkan konseli mampu mempola perilaku, pikiran,
perasaan yang diharapkan dan mempertahankannya.1

Pada hakikatnya hukuman (punishment) adalah
alat atau metode pendidikan yang digunakan seseorang
untuk memotivasi siswa agar dapat memperbaiki
kesalahan yang telah dilakukannya dengan adanya
hukuman, siswa diharapkan mampu merenungi
kesalahannya tersebut, sehingga siswa bisa berbuat baik
bagi dirinya sendiri maupun orang lain dikemudian hari.
Maka dalam memberi hukuman, guru tidak boleh
sewenang-wenangnya. Hukuman diberikan kepada
seorang anak hendaknya bersifat pedagogis dan bukan
karena faktor balas dendam, terlebih jika hukuman
tersebut dilandasi dengan keinginan untuk menyakiti
siswa.2

Dari beberapa uraian deskripsi di atas, dengan
dioptimalkannya pemberian hukuman edukatif atau
yang mendidik dalam membentuk self management
(pengelolaan diri) siswa, diharapkan dapat menjadi
tujuan dari pendidikan di madrasah diniyah mambaul
hisan yaitu mencetak siswa yang memiliki ilmu agama
yang baik, maupun mengamalkan ilmunya dan
bertakwa kepada Allah SWT serta dilandasi dengan
akhlak yang baik dengan maksimal.

1 Gantina Komalasari, et.al, Teori dan Tehnik Konseling
(Jakarta:PT.Indeks, 2016), 181.

2 Yanuar, Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD
(Yogyakarta: Diva Press, 2012), 18.
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Selain itu, dengan membentuk self

management (pengelolaan diri) siswa yang baik
diharapkan bisa meningkatkan dirinya untuk terus
terbiasa dengan pengelolahan atau pengontrolan diri
untuk lebih baik sering perkembangan dirinya. Apabila
siswa tidak memiliki self management (pengelolaan
diri) yang baik hingga sekarang dikhawatirkan akan
mudah terpengaruh dengan hal-hal yang akan
mengganggu atau merusak masa depan mereka.

B. Analisis Penerapan Hukuman Edukatif di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babatan Ponorogo

Dari hasil wawancara, ustadz Lutfi Ahsani
menjelaskan bahwa pemberian hukuman yang diberikan
kepada siswa yang melakukan kesalahan atau
pelanggaran agar membentuk self management
(pengelolaan diri) siswa yaitu dengang beberapa proses
yang diberikan, mulai dari pemberian peringatan,
pemahaman terkaitan kesalahan dan barulah diberi
hukuman kepada siswa setelah diberi peringatan dan
pemahaman tentang kesalahan tersebut. Selain itu juga
terkadang guru atau ustadz juga memberi hukuman
dengan menunjukan wajah yang masam, berdiam diri
dan memalingkan wajah terhadap siswa yang
melakukan kesalahan. Dengan pemberian hukuman
seperti ini, setidaknya juga dapat membentuk self
management (pengelolaan diri) siswa untuk lebih baik
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dan tertanam pada diri siswa untuk tidak mengulangi
kesalahan yang sama kembali.

Adapun proses pembentukan self management
(pengelolaan diri) menurut sukadji biasanya dilakukan
dengan mengikuti tiga langkah yaitu, memonitor diri
atau observasi diri dengan mengamati tingkah lakunya
sendiri serta mencatatnya dengan teliti, evaluasi diri
membandingkan catatan yang telah dibuat dengan
tingkah laku yang telah diperbuatnya dan langkah
ketiga pemberian penguatan, penghapusan atau
hukuman siswa mampu mengatur dirinya sendiri,
memberi penguatan, menghapus dan memberi hukuman
pada dirinya sendiri.3 Seiring proses pembentukan self
management (pengelolaan diri) tersebut, pada dasarnya
self management (pengelolaan diri) adalah upaya untuk
membentuk siswa agar menjadi lebih baik untuk
perkembangan dirinya. Perubahan pembentukan self
management (pengelolaan diri) tidak terjadi secara
sepontan, tetapi dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal.

Dalam bentuk-bentuk hukuman yang diberikan
guru atau ustadz, terkadang siswa merasa bahwa
pemberian hukuman ini merupakan sebuah pengalaman
yang membosankan, sehingga dari pemberian hukuman
ini akan timbul penyesalan pada diri siswa. Bentuk-

3 Gantina Komalasari, et.al, Teori dan Tehnik Konseling
(Jakarta:PT.Indeks, 2016), 181.
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bentuk hukuman ini dapat meningkatkan motivasi siswa
untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah dan
berperilaku kedepannya serta dapat menjadikan mereka
merasa jera untuk tidak mengulangi kesalahan yang
sama yang telah diperbuat.

Hukuman yang seperti itu sangatlah
dibenarkan, karena sifatnya positif dan guru atau ustadz
mempunyai tanggung jawab atas hukuman yang
diberikan guna membentuk self management
(pengelolaan diri) siswa. Sebaliknya, hukuman yang
tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan yaitu
hukuman yang mengarah pada hukuman kekerasan.

Teori Hariyanto Alfandi mengatakan bahwa
pemberian hukuman (punishment) dilakukan dalam
bentuk-bentuk berikut: Nasehat dan bimbingan, wajah
masam, teguran tegas, memalingkan wajah,
mendiamkan cercaan, hukuman orang tua serta pukulan
ringan.4

Sementara itu hukuman yang diberikan kepada
siswa di Madrasah Diniayah Mambaul Hisan
diantaranya dengan memberikan wajah yang masam,
memalingkan wajah mendiamkan mereka dan juga
disuruh untuk membaca istighfar 100 kali. Terkadang
ada pula guru atau ustadz yang dalam memberi
hukuman melalui beberapa tahap yaitu dengan

4 Haryanto Alfandi, Desain Pembelajaran yang Demokartis dan
Humanis (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 276.
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memberikan peringatan terlebih dahulu, kemudian
diberkan pemahaman tentang kesalahan yang diperbuat,
setelah itu barulah diberi sanksi atau hukuman yang
kiranya sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang
dibuat. Pemberian hukuman tersebut bertujuan tidak
lain untuk menjerakan siswa yang melanggar ataupun
melakuakan suatu kesalahan.

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif,
tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa
menjadi motivasi.5 Hukuman dapat memperkuat
motivasi anak untuk mengindari diri dari tingkah laku
yang tidak diinginkan. Dari pengalaman hukuman yang
tidak pernah diterima anak, maka anak merasakan
bahwa menerima hukuman merupakan suatu
pengalaman yang kurang menyenangkan. Dengan
demikian, amak tertekad tidak mengulangi kesalahan
yang sama dikemudian hari dan akhirnya timbul
dorongan untuk berperilaku wajar, yaitu perilaku yang
dinginkan dan dapat diterima oleh kelompoknya.6

Hukuman hendaknya dapat diberikan dengn
ukuran sekecil-kecilnya dengan bobot seringan-
ringannya. Tetapi sudah cukup dirasakan oleh subjek

5 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi
(Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1993), 94.

6 Yanuar, Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD
(Yogyakarta: Diva Press, 2012), 64.
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penerima hukuman sebagai alat untuk memotivasi
pengurangan perilaku menyimpang.7

Dari beberapa uraian deskripsi di atas dan
berdasarkan temuan ini diperkuat teori Haryanto Al-
Fandi8 yang dapat diambil suatu kesimpulan
bahwasannya pemberian hukuman kepada siswa yang
melakukan kesalahan atau melanggar peraturan melalui
tiga tahap yaitu, peringatan, pemahaman tentang
kesalahan dan pemberian hukuman. Sedangkan bentuk
hukuman yang diberikan adalah wajah masam,
memalingkan wajah, mendiamkan mereka dan kadang-
kadang langsung menindak siswa. Tindakan ini
biasanya berupa perintah untuk membaca igtihfar 100
kali dan terkadang disuruh untuk menulis surat-surat
pendek.

C. Analisis Dampak Penerapan Hukuman Edukatif
dalam Membentuk Self Management Siswa di
Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten
Babatan Ponorogo

Berdasarkan teori menurut sukadji9 yang
mengatakan bahwa pengelolahan diri dilakukan dengan
mengikuti tiga tahap yaitu, tahap memonitor diri atau

7 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran secara manusiawi
(Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1993), 172.

8 Haryanto Alfandi, Desain Pembelajaran yang Demokartis dan
Humanis (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 276.

9 Gantina Komalasari, et.al, Teori dan Tehnik Konseling
(Jakarta:PT.Indeks, 2016), 181.
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observasi diri dengan mengamati tingkah lakunya
sendiri serta mencatatnya dengan teliti, tahap evaluasi
diri membandingkan catatan yang telah dibuat dengan
tingkah laku yang telah diperbuatnya dan tahap
pemberian penguatan, penghapusan atau hukuman
siswa mampu mengatur dirinya sendiri, memberi
penguatan, menghapus dan memberi hukuman pada
dirinya sendiri. Tahapan tersebut merupakan langkah
yang tepat dalam pembentukan self management siswa
yang lengkap, utuh, matang, mantap dan sempurna.
Citra itulah yang dibentuk oleh pendidik dalam
membentuk karakter siswa yang merupakan tujuan
dalam pendidikan.

Tujuan jangka pendek dari menjatuhkan
hukuman itu, ialah untuk menghentikan tingkah laku
yang salah, tujuan jangkau panjang ialah untuk
mengajar dan mendorong anak-anak untuk
menghentikan sendiri tingkah laku mereka yang salah
itu, yaitu untuk dapat mengarakan dirinya sendiri.
Anak-anak ingin dikoreksi, tetapi mereka menghendaki
koreksi dalam suatu yang sangat umum yang bersifat
menolong dan mengasuh mereka. Dengan menjalankan
suatu aturan, hal tersebut dikatakan menolong anak-
anak untuk belajar batas batas mereka, dan dengan
begitu membangun dan mengembangkan pengendalian
diri sendiri, janganlah merasa salah karena menjatuhkan
hukuman-hukuman dalam beberapa peristiwa. Bukan
saja hanya suatu bentuk kasih sayang untuk
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menjalankan batas-batas itu, jika batas-batas itu
diperlukan kalau tiingkah laku itu serius keadaannya.10

Sedangkan tujuan dari teknik pengelolaan diri
yaitu agar peserta didik secara teliti dapat menempatkan
diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah
laku yang mereka tidak kehendaki. Menurut Sukadji,
masalah-masalah tersebut yang dapat ditangani dengan
menggunakan teknik self management antara lain
yaitu:11

1) Perilaku yang tidak ada hubungan dengan
orang lain tetapi mengganggu orang lain
dan diri sendiri.

2) Perilaku yang sering muncul tanpa
diprediksi waktu kemunculannya,
sehingga kontrol dari orang lain menjadi
kurang efektif. Seperti menghentikan
merokok dan diet.

3) Perilaku sasaran berbentuk verbal dan
berkaitan dengan evaluasi diri dan kontrol
diri. Misalnya terlalu mengkritik diri
sendiri.

4) Tanggung jawab atas perubahan atau
pemeliharaan tingkahlaku adalah tanggung

10 Syilvia Rimm, Smart Parenting, Mendidik Anak dengan Bijak
(Jakarta: PT Grasindo, 2003), 10.

11 Gantina Komalasari, et.al, Teori dan Tehnik Konseling (Jakarta:
PT.Indeks, 2016),181.
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jawab konseli. Contohnya adalah konseli
sedang menulis skripsi.

Dalam proses konseling, konselor dan konseli
bersama-sama untuk menentukan tujuan yang dicapai.
Konselor mengarahkan konselinya dalam menentukan
tujuan, sebaliknya konseli pun juga harus aktif dalam
proses konseling. Setelah proses konseling berakhir
diharapkan konseli mampu mempola perilaku, pikiran,
perasaan yang diharapkan dan mempertahankannya.

Dalam proses penerapan hukuman edukatif
dalam membentuk self management siswa di Madrasah
Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten Babatan Ponorogo
terdapat beberapa dampak yang muncul pelaksaanan
tersebut. Dampak tersebut seperti yang dipaparakan
oleh guru atau ustadz yang mengatakan bahwa ketika
berada di madrasah self management (pengelolaan diri)
sangatlah baik dari pada sebelumnya, hal ini di buktikan
para siswa datang sebelum bel masuk dibunyikan
sehingga keterlambatan siswa masuk kelas mulai
berkurang, selain itu ketika menunggu kehadiran guru
atau  ustadz yang mengajar para siswa tidak lagi
bercanda atau  masih bermain-main sendiri, mereka
langsung berdo’a dan tampak begitu siap untuk
menerima pelajaran atau materi yang guru atau ustadz
akan diberikan.

Hal tersebut juga tertanam pada diri siswa
diantara salah satu penyebabnya yaitu kerena adanya
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pemberian hukuman yang bersifat mendidik kepada
siswa yang melanggar atau melakukan kesalahan. Jadi,
setelah diberlakukannya pemberian hukuman yang
sedemikian tersebut menjadi motivasi bagi para siswa
untuk berbuat baik dan meminimalisir sebuah
pelanggaran dan penyimpangan atuaran. Begitu pula
dalam kegiatan keseharian siswa juga terlihat semakan
terbentuk self management (pengelolaan diri) menjadi
lebih baik, baik ketika di kelas maupun di lingkungan
madrasah diniyah.

Selain itu, dengan didorong oleh adanya
pembiasaan-pembiasaan yang ada di madrasah diniyah
seperti membiasakan madrasah diniyah lebih awal agar
siswa terbiasa untuk datang bersamaan dengan
guru/ustadznya, membiasakan siswa sebelum kegiatan
belajar mengajar dimualai untuk langsung berdo’a dan
membaca surta pendek atau hafalan lain, membiasakan
siswa untuk melapor kepada guru/ustadz sebelahnya
ketika jam kosong atau guru/ustadznya tak kunjung
datang sehingga tidak menggunakan waktu kosong
untuk main atau bercanda dengan teman yang lain,
membiasakan untuk selalu tertib dan tidak ramai ketika
pelajaran atau mengikuti kegiatan yang lain agar tidak
menggangu siswa lain dan ketika di masjid atau
melangsungkan sholat berjama’ah setelah berwudhu
para siswa langsung duduk dengan tertib. Kegiatan
pembiasaan ini merupakan wadah bagi siswa dalam
membentuk self management (pengelolaan diri) dan
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menjadi salah satu faktor yang membentuk self
management (pengelolaan diri) agar lebih tertanam
dengan baik.

Dampak positif yang muncul setelah
diberikannya hukuman edukatif atau hukuman yang
mendidik terlihat pada pembentukan self management
(pengelolaan diri) yang lebih mantap dan meyakinkan
diantaranya sebagai berikut: siswa sekarang datang
lebih awal sehingga tampak berkurang siswa yang
terlambat pada saat mau masuk sekolah, ketika menanti
kedatangan guru/ustadz siswa memanfaatkan waktunya
dengan membaca atau belajar pelajaran yang sudah atau
akan diajarkan, tertib dan tidak ramai ketika ada jam
kosong, bahkan tidak mengganggu kelas lain yang
sedang melangsungkan kegiatan belajar, berprilaku
sopan kepada guru/ustadz dan kepada siswa yang lain,
mengetahui posisi diri ketika bercanda baik di masjid
maupun di kelas dan tidak melakukan pelanggaran atau
kesalahan dan tata tertib sekolah. Dampak positif lain
juga diperkuat berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti di Madrasah Diniyah Mambaul
Hisan yang diantara hasilnya yaitu Para siswa datang ke
madrasah dengan tepat waktu bahkan mereka datang
sebelum bel masuk kelas dibunyikan, ketika sudah bel
masuk dibunyikan mereka langsung masuk kelas dan
terus berdo’a. Sambil menunggu kedatang dari guru
atau ustadz yang mengajar, mereka mengisi waktu
kedatangan guru atau ustadz tersebut dengan beberapa
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kegiatan seperti, membaca pelajaran yang sudah
diberikan maupun yang akan diberikan, bahkan ada
sebagian siswa yang mengisi kegiatan dengan membaca
iqro’ atau Al Qur’annya. Dan ada pula yang membaca
bersama-sama tentang do’a-do’a maupun surat-surat
pendek. Mereka sangatlah pandai dalam memanfaatkan
waktu yang ada dalam menimba ilmu di madrasah
diniyah mambaul hisan.

Pelaksanaan pemberian hukuman ini dirasakan
berdampak sangat  positif sekali dan juga sangat
berpengaruh terhadap pembentukan self management
(pengelolaan diri) mereka. Selain itu, perilaku dan
keseharian siswa juga berubah dan berkembang setelah
pemberian hukuman tersebut, seperti halnya halnya
semakin lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertindak,
berprilaku lebih sopan dan santun serta menghargai
waktu yang kosong ketika pelajaran berlangsung dan
berusaha untuk tidak mengulangi kembali kesalahan
atau pelanggaran yang saya lakukan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa hasil dari pemberian hukuman yang
mendidik dapat dirasakan oleh para siswa dengan
pembentukan self management (pengelolaan diri)
mereka yang terlihat pada keseharian mereka. Dengan
diadakannya kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang
dilaksanakan oleh pihak madrasah diniyah diharapkan
mampu membentuk self management (pengelolaan diri)
siswa dengan baik dan tertanam pada diri siswa.
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Dari hasil analisi di atas, dapat disimpulkan

bahwa dari adanya kegiatan pembiasaan-pembiasaan
dari madrasah diniyah dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang berlandaskan tentang hukuman edukatif
atau hukuman yang mendidik dapat memberntuk self
management (pengelolaan diri) siswa dengan baik terus
berkembang pada diri siswa. Artinya tujuan
ditetapkannya hukuman edukatif berhasil membentuk
self management (pengelolaan diri) siswa yang mampu
menjauhkan diri mereka dari perbuatan yang salah.
Disamping itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa
diantara self management (pengelolaan diri) yang
meleket pada siswa di madrasah diniyah mambaul hisan
tersebut telah mampu menerapkan diri mereka ke dalam
situasi yang mendorong mereka untuk meraih
tujuannya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa
pembentukan sudah teruji dan bermanfaat bagi para
siswa khususnya dan bagi orang lain umumnya. Selain
dari itu, dari hasil penerapan hukuman edukatif dalam
membentuk self management (pengelolaan diri) ini juga
membantu pihak madrasah diniyah dalam mencapai
tujuan pendidikan yang telah diharapkan.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil penelitian tentang peran
hukuman edukatif dalam membentuk self management
siswa di madrasah diniyah mambaul hisan Kadipaten
Babadan Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya pemberian hukuman edukatif diantaranya
karena banyaknya guru atau ustadz yang
menganggap bahwa dengan perlakuan beberapa
guru atau ustadz yang melakukan pemberian
hukuaman fisik yang terlalu berlebihan dan pihak
yayasan pondok dan pihak madrasah diniyah yang
mempertimbangkan bahwa pemberian hukuman
fisik itu kurang efektif dan tidak efisien dalam
membentuk self management (pengelolaan diri)
siswa menjadi lebih baik.

2. Proses pemberian hukuman yang diberikan pada
siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar
peraturan melalui tiga tahap yaitu, peringtan,
pemahaman tentang kesalahan dan pemberian
hukuman. Adapun bentuk hukuman yang diberikan
seperti wajah masam, memalingkan wajah,
mendiamkan mereka dan langsung menindak
siswa.
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3. Dampak diberikannya hukuman edukatif atau

hukuman yang mendidik terlihat pada
pembentukan self management (pengelolaan diri)
yang lebih baik dan meyakinkan diantaranya
sebagai berikut: siswa sekarang datang lebih awal
sehingga tampak berkurang siswa yang terlambat
pada saat mau masuk sekolah, ketika menanti
kedatangan guru/ustadz siswa memanfaatkan
waktunya dengan membaca atau belajar pelajaran
yang sudah atau akan diajarkan, tertib dan tidak
ramai ketika ada jam kosong, bahkan tidak
mengganggu kelas lain yang sedang
melangsungkan kegiatan belajar, berprilaku sopan
kepada guru/ustadz dan kepada siswa yang lain,
mengetahui posisi diri ketika bercanda baik di
masjid maupun di kelas dan tidak melakukan
pelanggaran atau kesalahan dan tata tertib sekolah.
Sedangkan perubahan perilaku yang tampak ketika
di kelas para siswa datang sebelum bel masuk
dibunyikan sehingga keterlambatan siswa masuk
kelas mulai berkurang, selain itu ketika menunggu
kehadiran guru atau  ustadz yang mengajar para
siswa tidak lagi bercanda atau  masih bermain-main
sendiri, mereka langsung berdo’a dan tampak
begitu siap untuk menerima pelajaran atau materi
yang guru atau ustadz akan diberikan.

B. Saran



97
Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti
memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Madrasah Diniyah

Diharapkan kepada kepala Madrasah
Diniyah untuk lebih giat dalam mengontrol
perkembangan self management (pengelolaan diri)
para siswa agar mengetahui bagaimana keadaan
dan kondisi self management (pengelolaan diri)
siswa.

2. Bagi Guru atau Ustadz Madrasah Diniyah

Diharapkan kepada seluruh guru atau
ustadz Madrasah Diniyah agar lebih
memperhatikan dan mempertimbangkan dalam
memberikan hukuman kepada siswa yang
melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan.
Selain itu diharapkan lebih ikhlas dalam
menanamkan self management (pengelolaan diri)
siswa yang lebih baik.

3. Bagi Siswa Madrasah Diniyah

Diharapkan kepada seluruh siswa untuk
lebih berhati-hati di dalam bertingkah laku dan self
management (pengelolaan diri) ketika berada di
kelas maupun di lingkungan Madrasah Diniyah
serta dalam kehidupannya sehari-hari.

4. Bagi Peneliti Berikutnya
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Diharapkan pada peneliti selanjutnya

dalam melakukan penelitian lebih memperluas
dalam penggunaan metode pemberian hukuman,
tidak hanya dengan menggunkan metode
pemberian hukuman edukatif, akan tetapi bisa
menggunakan metode pemberian hukuman lain
yang sekiranya bisa membawa dampak positif dan
menjadi lebih baik.
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