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MOTTO 

 

ِر ِمنُكمأۖۡ فِٰإن  ٰمأ ٰي ُّٰها ٱلَِّذيٰن ٰءاٰمنُ وأاْ ٰأِطيُعواْ ٱَّللَّٰ ٰوٰأِطيُعواْ ٱلرَُّسوٰل ٰوأُْوِل ٱۡلأ َيٰٓأ
ء   ُتمأ ِف ٰشيأ ِمُنوٰن بِٱَّللَِّ ٰوٱلأ   تٰ نٰٰٓزعأ أِخرِِۚ فٰ ُردُّوُه ِإَٰل ٱَّللَِّ ٰوٱلرَُّسوِل ِإن ُكنُتمأ تُ ؤأ ِم ٱۡلأ يٰ وأ

ر 
ِلٰك ٰخيأ سٰ   ذٰٓ وِ ٰوٰأحأ

أ
يلر ُن َٰت   

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berkelainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q. S. al-

Nisa’: 59).1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
       1 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan 

Terjemahannya (Semarang: CV. Alwaah, 1993), 116. 
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ABSTRAK 

 

Bahruden. 2019. Implementasi Manajemen Kedisiplinan 

dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri 

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak). Skripsi. Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Dr.Umar Sidiq, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Manajemen, Kedisiplinan, Motivasi Belajar 

Santri. 

Manajemen berasal dari perkataan manage to man. 

Kata manage berarti mengatur atau mengelola, sedangkan 

kata man manusia. Kalau kedua kata tersebut digabungkan 

manajemen berarti mengelola atau mengatur manusia. 

Untuk menciptakan suasana yang kondusif maka perlu 

diadakannya kedisiplinan. Fungsi lingkungan dalam 

keberlangsungan proses belajar mengajar sangatlah 

dipertimbangkan sekali, karena jika lingkungan tidak 

memberikan dukungan dalam pembelajaran maka belajar 

yang efektif tak mungkin terjalin. Untuk itu manajemen 

kedisiplinan ini sangat membantu sekali terhadap motivasi 

belajar di kalangan santri. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti membuat tujuan 

pembahasan sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui 

bagaimana perencanaan implementasi manajemen 

kedisiplinan terhadap motivasi belajar santri di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak? (2) Untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan implementasi manajemen 

kedisiplinan terhadap motivasi belajar santri di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak?(3) Untuk mengetahui 

bagaimana evaluasi implementasi manajemen kedisiplinan 
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terhadap motivasi belajar santri di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak? Untuk menjawab rumusan masalah di atas 

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi: pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan: (1) Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak telah melaksanakan 

perencanaan dengan baik sesuai dengan kebutuhan santri. 

Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun 

baru, pondok mengadakan rapat kerja pengurus dengan 

pengelola pondok untuk membuat sebuah perencanaan yang 

akan dijalankan pada tahun yang akan datang. Isi dari 

perencanaan tersebut meliputi kedisiplinan kehadiran dalam 

bentuk absensi, kedisiplinan kerapian dan kedisiplinan 

dalam belajar yang dilaksanakan rutin setiap harinya. (2) 

pelaksanaan manajemen kedisiplinan di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak ini dengan membentuk panitia sendiri 

yang terkhusus mengurusi terkait proses belajar mengajar 

santri yakni panitia KPMB, untuk objek yang ditertibkan 

atau didispilinkan adalah semua santri mulai dari kelas VII 

MTs sampai XII MA. Mereka diwajibkan untuk mengikuti 

kegiatan yang telah ditentukan oleh pengurus terkait yakni; 

absensi, menjaga kebersihan dan belajar wajib yang telah 

ditentukan waktunya. Untuk pelaksanaan dari kegiatan ini 

dilakukan setiap hari. (3) Evaluasi yang diterapkan di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak adalah evaluasi yang 

dilakukan diakhir dengan melewati kesepakatan atau 

musyawarah yang diikuti oleh beberapa anggota yakni dari 

ketua pondok, bendahara, seksi kegiatan, pengurus harian, 

para perwakilan dari masing-masing sub departemen, kepala 

bagian kepesantrenan dan pengasuh pondok, evaluasi ini 

juga salah satu yang paling penting untuk dilakukan karena 
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untuk mengacu kepada kegiatan yang akan datang adalah 

dengan mempertimbangkan dari evaluasi yang telah 

dilakukan ini.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

        Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan 

pedoman dalam penu;isan skripsi ini adalah sistem Institute 

of Islamic Studies, Mc Gill University, yaitu sebagai 

berikut:2 

 q = ق  z = ز  ‘ = ء

 K = ك  s = س  B = ب

 L = ل  sh = ش  T = ت

 M = م  }s = ص  Th = ث

 N = ن  }d = ض  J = ج

 W = و  {t = ط  {h = ح

 H = ه  }z = ظ  Kh = خ

     ‘a = ع  D = د

     Gh = غ  Dh = ذ

     F = ف  R = ر
 

Ta>’ marbu>t}a tidak ditampakkan kecuali dalam susunan 

ida>fa, huruf tersebut ditulis t. misalnya :   =   fat}a>na;   = 

fat}a>nat al-nabi> 

Diftong dan KonsonanRangkap 

 <u = او  Aw = او

 <i = أي  Ay = أي
 

Konsonan rangkap ditulis rangkap,  kecuali huruf waw yang 

didahului damma dan huruf ya’ yang didahului kasrah 

seperti tersebut dalam tabel. 
 

Bacaan Panjang 

 <u = او  <i = اي  <a = ا
 

Kata Sandang 

 wa’l = وال  al-sh = الش  -al = ال 

 
2Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, 

Library, PTK (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institute 

Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 114. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Masalah pendidikan adalah masalah yang 

berhubungan langsung dengan hidup dan kehidupan 

manusia. Pendidikan merupakan proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang,3 dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya bimbingan, 

pengajaran, penanaman nilai-nilai serta dasar-dasar 

pandangan hidup kepada generasi muda,4 agar nantinya 

menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab 

akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai 

dengan sifat, hakekat, dan ciri-ciri kemanusiaannya.5 

       Dengan demikian, anak harus dididik supaya hidup 

dengan cara-cara yang sehat dan bersih, memiliki 

kesehatan fisik, mencapai IQ yang maksimal. Selain itu 

kepribadiannya terbentuk dengan wajar, yang 

mencerminkan sifat kejujuran, kebenaran, kedisiplinan, 

tanggungjawab, nilai moral, sosial, dan sifat-sifat 

lainnya supaya dapat menjadi anggota masyarakat. Jadi 

pendidikan sangatlah kuat kedudukannya di dalam 

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan 

sempurna dan berbahagia mencintai tanah air, tegap 

jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur 

pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam 

pekerjaannya, bertolong menolong dengan orang lain  

 
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, tth), 232. 
4 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara 

1992), 27. 
5 Zuhairini et. Al, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara 1986), 10. 
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, manis tutur bahasanya, baik dengan lisan atau tulisan, 

sebagaimana firman Allah Swt. 

ِفِهمأ ُذر ِيَّة ٰش ٱلَِّذيٰن ٰلوأ تٰ رُٰكوْا ِمنأ ٰخلأ ٰيخأ فرا ٗ  ٰولأ ِهمأ  واْ افُ خٰ  ِضعٰٓ  ٰعٰليأ
يٰ ت َُّقواْ  يٰ ُقوُلواْ  ٱَّللَّٰ   فٰ لأ ل  ٰولأ ا  اٗ  قٰ وأ  6(٩)   ٰسِديدر

Artinya: “Dan hendaklah orang-orang takut kepada 

Allah, bila mereka meninggalkan anak-

anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang 

mereka khawatirkan terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah 

dan mengucapkan perkataan yang benar”. 

(al-Nisa’; 9) 
       Apa yang telah disebutkan di atas menjadi lebih 

penting karena pada kenyataannya masih sering kita 

menyaksikan dan mendengar peserta didik saat ini yang 

perilakunya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan 

sikap moral yang baik, sehingga menghambat proses 

pembelajaran. Dari berbagai peristiwa saat ini, terlibat 

VCD porno, narkoba, merokok, rambut gondrong, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, membuat keributan di 

kelas, melawan guru, berkelahi bahkan tindakan yang 

menjurus pada hal-hal yang bersifat kriminal.
7  

Semua 

ini tidak lain adalah berangkat dari pribadi yang kurang 

disiplin. 

       Rasulullah Saw bersabda:  

ا اْٰفضٰ   ُل ِمْن أٰٰذِب ٰحٰسنِ ٰما َٰنٰٰل ٰواِلٌد ٰوٰلدر
 

6 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan 

Terjemahannya (Semarang: PT. Kumundasmoro Grafindo 1994), 116.  
7 E. Mulyasa, Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru 

(Bandung: Remaja Rosda Karya 2008), 122. 
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Artinya: “Tidak ada pemberian orang tua kepada 

anaknya yang lebih utama dari pendidikan 

moral yang baik”. 

Dan dalam sabda yang lain Rasulullah Saw 

mengutarakan:  

 ِِلْن يُ ٰؤ دِ ٰب الر ِٰجُل ٰوٰلٰدُه ٰخْيٌ ِمْن اْٰن يٰ ٰتٰصدَّٰق ِبٰصاعِ 
Artinya: “Sungguh, seorang mengajarkan moral kepada 

anaknya itu lebih baik daripada bersedekah 

dengan satu sho’ (dua telapak tangan/cukup 

untuk makan satu hari)”.8 

 

Kedisiplinan adalah kepatuhan untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, 

perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata 

lain, kedisiplinan adalah sikap menaati peraturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. 

Kedisiplinan juga mengandung arti kepatuhan kepada 

perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat 

terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas 

tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap 

bidang keahlian yang ditekuni.9 

        Pendidikan kedisiplinan santri merupakan elemen 

terpenting serta sarana paling efektif  dalam proses 

pendidikan di pondok pesantren. Oleh karena itu 
 

8 Diding Nurdin dan Imam Sibaweh, Pengelolaan Pendidikan 

dari Teori menuju Implementasi (Jakarta: Raja Grafindo 2015), 147.  
9 Ngainun Naim, Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media 2012), 142 
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pendidikan kedisiplinan harus ditegakkan oleh semua 

orang yang terlibat di pondok pesantren, baik santri, 

guru, maupun pengasuh pesantren itu sendiri. Disiplin 

itu sendiri menyangkut beberapa aspek: disiplin sopan 

santun, kebersihan, beribadah, bahasa, berasrama, 

berpakaian, berolahraga, dan berbahasa. Semuanya 

mutlak harus ditaati sejak pertama santri resmi menjadi 

bagian dari pondok pesantren. 

       Menciptakan manusia yang cerdas berfikirnya dan 

baik tingkah lakunya adalah melalui bagaimana 

memanajemen kedisiplinan siswa itu sendiri. 

Kedisiplinan merupakan sebuah aspek penting yang 

harus diterapkan oleh lembaga pendidikan dalam upaya 

meningkatkan kualitas manusia-manusia di dalamnya 

khususnya adalah peserta didik. Perlu diketahui bahwa 

peserta didik adalah seseorang yang sedang berada 

dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut 

fitrahnya masing-masing. Oleh karena itu, mereka 

sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang 

konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan 

fitrahnya. 

       Dalam konteknya setiap wali santri yang 

menitipkan anaknya di pondok pesantren pastilah 

dengan tujuan agar anaknya belajar, namun dalam 

kenyataannya yang ada tidak semua santri memahami 

apa yang seharunya dia lakukan yakni belajar dengan 

sungguh-sungguh, namun dari pengurus pondok tidak 

membiarkan hal itu terus terjadi, pengurus pondok 

mengupayakan agar para santri seluruhnya memiliki 

motvasi belajar yang tinggi maka diadakannya 

manajemen kedisiplinan ini. Kemudian setiap lembaga 

pastilah ada suatu peraturan yang di dalamnya 

mewajibkan seluruh peserta didiknya untuk 



 

19 

 

mematuhinya. Sama halnya pada pondok pesantren 

Darul Huda ini, para santri juga terikat dengan suatu 

peraturan yang ada di dalam pesantren tersebut. Karena 

dalam kenyataannya masih ada ditemukan para santri 

yang tidak mematuhi peraturan yang ada seperti dalam 

hal sholat jama’ah masih ada yang berada di kamarnya 

masing-masing, belajar yang diwajibkan di ruang kelas 

masih ditemukan santri yang belajar tidak di dalam 

kelas. Dengan kejadian tersebut maka diadakannya 

manajemen dalam mendisiplinkan para santri dengan 

tujuan supaya apa yang  menjadi tujuan dapat tercapai. 

Sehingga motivasi santri dalam belajar tidak ada 

penyimpangan. 3  

        Di sinilah kemudian manajemen kedisiplinan 

menjadi bagian penting yang tak mungkin bisa 

dipisahkan dari dunia pendidikan. Sikap disiplin 

menjadi sebuah alat penting dalam rangka menciptakan 

generasi-generasi yang unggul. Oleh karenanya, sikap 

disiplin tidak bisa diraih hanya dengan peran guru dan 

orang tua namun bagaimana menciptakan agar   anak-

anak didik mampu mengembangkan sikap disiplin 

dengan sendirinya. Di dalam dunia barat, sikap disiplin 

diri diletakkan dalam perspektif filsafat pragmatisme 

dan nilai sosial. Dengan demikian disiplin diri hanya 

berfokus pada segi kemanusiaan dan kepuasan diri 

sehingga menafi’kan keteraturan manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan. Selain itu, Bemhard 

menyatakan bahwa tujuan disiplin diri adalah 

mengupayakan pengembangan minat anak dan 

mengembangkan anak menjadi manusia yang baik, 

 
3Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian ini, kode: 

02/O/16-IV/2019 
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yang akan menjadi sahabat, tetangga, dan warga Negara 

yang baik. 

       Dengan adanya kedisiplinan ini maka akan 

membentuk motivasi belajar santri dengan merata. Jadi, 

baik yang awalnya telah memiliki motivasi sendiri 

dengan santri yang belum memiliki motivasi  maka 

akan sama. Kemudian, dengan adanya manajemen 

kedisiplinan ini maka para santri akan merasa was-was 

dan takut jika melakukan apa yang dilarang atau apa 

yang seharusnya tidak ia lakukan. Tugas atau pekerjaan 

santri hanyalah belajar saja. Manajemen kedisiplinan ini 

pun juga menjadikan para santri lebih terarah sehingga 

jauh dari penyimpangan tentunya. 

B.  Fokus Masalah 

 Bertolak dari konteks penelitian sebagaimana 

dipaparkan di atas, maka secara general persoalan 

penelitian (research problems) ini ingin mengungkap 

manajemen pendidikan kedisiplinan santri yang 

dikelola di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo. Mengingat luasnya masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi 

permasalahan penelitian (research problems) ini dalam 

aspek pengelolaan pendidikan kedisiplinan santri yang 

dilaksanakan oleh bagian Keamanan di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. 

C.  Rumusan Masalah 

       Dari beberapa uraian di atas, masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

A. Bagaimana perencanaan kedisiplinan dalam 

memotivasi belajar santri Darul Huda Mayak 

Ponorogo? 
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B. Bagaimana penerapan kedisiplinan dalam 

memotivasi belajar santri Darul Huda Mayak 

Ponorogo? 

C. Bagaimana evaluasi kedisiplinan dalam memotivasi 

belajar santri Darul Huda Mayak Ponorogo? 

D.  Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

A. Untuk mendeskripsikan perencanaan kedisiplinan 

dalam memotivasi belajar santri Darul Huda Mayak 

Ponorogo. 

B. Untuk memaparkan penerapan kedisiplinan dalam 

memotivasi belajar santri Darul Huda Mayak 

Ponorogo. 

C. Untuk mendeskripsikan evaluasi kedisiplinan 

dalam memotivasi belajar santri Darul Huda Mayak 

Ponorogo. 

E.  Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

kajian mengenai implementasi manajemen 

kedisiplinan dalam meningkatkan motivasi belajar 

santri Darul Huda Mayak  

2. Manfaat Praktis 

Hasil- hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dari segi praktis, yaitu: 

a. Bagi Pesantren 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan 
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pengetahuan tentang implementasi manajemen 

kedisiplinan dalam meningkatkan motivasi 

belajar santri Darul Huda Mayak. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang 

pentingnya kedisiplinan di sekolah. 

c. Bagi santri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai pengetahuan tentang 

implementasi manajemen kedisiplinan dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri Darul Huda 

Mayak agar mereka selalu meningkatkan 

kedisiplinan dalam belajarnya. 

d. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai penyelesaian studi S1 di 

jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. 

F.  Sitematika Pembahasan 

         Sistematika pembahasan digunakan uuntuk 

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam proposal ini, untuk 

memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi 

beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-

pembahasan yang sistematis, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tinjauan secara 

global permasalahan yang dibahas, yaitu 

terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

pembahasan. 
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BAB II : Kajian teoritik dan atau telaah pustaka, yang 

berfungsi untuk menerangkan kerangka 

acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan pemikiran dan penelitian. 

BAB 

III 

: Metode penelitian yang meliputi pendekatan 

dan jenis penelitian., kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB 

IV 

: Temuan peneliti, yang berisi tentang 

gambaran umum lokasi penelitian dan 

deskripsi data. Meliputi gambaran umum 

tentang Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 

BAB V : Pembahasan yang akan membahas tentang 

implementasi manajemen kedisplinan 

terhadap motivasi santri Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak. 

BAB 

VI 

: Penutup yang mempermudah pembaca 

dalam  menggambarkan intisari. Dalam bab 

ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

         Skripsi Yuliana Fadlilawati tahun 2010 dari 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo dengan 

judul “Manajemen Kedisiplinan Peserta Didik 

Berbasis Pendidikan Islam (Studi Kasus di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Madiun)”. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

“Bagaimana manajemen kedisiplinan peserta 

didik berbasis pendidikan Islam di MTsN 1 

Madiun”. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu dengan interview (wawancara). 

Metode pengumpulan data selanjutnya adalah 

dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data 

yang digunakan dalam telaah pustaka di atas 

adalah analisis selama pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji 

keabsahan data juga bisa dikatakan dengan 

triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan, 

manajemen kedisiplinan peserta didik berbasis 

pendidikan Islam di MTsN 1 Madiun dimulai dari 

planning, organizing, actuating, controlling, cara 

penanggulangan masalah kedisiplinan peserta 

didik berbasis pendidikan Islam di MTsN 1 

Madiun adalah dengan memberikan pembinaan, 

pengarahan, penyadaran pada diri peserta didik, 

pemberian sanksi, penanaman karakter sejak dini, 

menanamkan pada pembelajaran, motivasi, 

pemberian contoh, mencatat perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari, 
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        Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti 

tentang kedisiplinan yang ada di lembaga tersebut. 

Sehingga lingkupnya pada kedisiplinan saja. 

Sedangkan pada penelitian peneliti kali ini 

membahas motivasi belajar santri yang dilihat dari 

aspek kedisplinannya. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Basit Yudha 

Nugraha tahun 2017 Program studi Manajemen 

Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Jogjakarta yang berjudul “Manajemen 

Peserta Didik dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Kampung 

Laut Cilacap Jawa Tengah)”. Rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah “Bagaimana manajemen 

peserta didik dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik SMPN 1 Kampung Laut”. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

dengan interview (wawancara). Metode 

pengumpulan data selanjutnya adalah dengan 

observasi dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan dalam telaah pustaka di atas adalah 

analisis selama pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. Uji keabsahan 

data juga bisa dikatakan dengan triangulasi. 

Penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: (a) Konsep manajemen peserta didik 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik SMP Negeri 1 Kampung Laut dengan 

menggunakan prinsip manajemen. (b) 

Pelaksanaan manajemen peningkatan motivasi 

belajar peserta didik SMP Negeri 1 Kampung 

Laut adalah dengan mengubah metode 

pembelajaran oleh guru sebagai upaya untuk 

meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan 



 

26 
 

kedisplinan guru dan peserta didik dalam 

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan 

motivasi belajar meningkat, selalu memberikan 

motivasi kepada peserta didiknya untuk selalu giat 

dalam belajar. 

         Penelitian yang dilakukan oleh Kasmawati tahun 

2012 Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekan 

Baru yang berjudul “Implementasi Tata Tertib dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Islam Kampung 

Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan 

Singingi”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

“Bagaimana implementasi tata tertib dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa”. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 

penyebaran angket. Metode pengumpulan data 

selanjutnya adalah dengan observasi dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam telaah pustaka di 

atas adalah analisis selama pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji keabsahan 

data juga bisa dikatakan dengan triangulasi. penelitian 

ini dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut: 

Implementasi tata tertib dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi tata tertib kedisiplinan 

siswa. Pada penelitian kali ini, kedisiplinan yang 

dimaksud di sini adalah bukan hanya patuh karena 

adanya tekanan-tekanan dari luar melainkan kepatuhan 

yang didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan 

pentingnya peraturan dan larangan tersebut. Disiplin itu 

ditanamkan dan ditumbuhkan di hati anak-anak, 

sehingga akhirnya disiplin itu akan tumbuh dari hati 

sanubari anak sendiri. Para pendidik sangat menyadari 
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pentingnya motivasi di dalam membimbing belajar 

siswa untuk mencapai keberhasilan. Berbagai macam 

teknik misalnya pemberian nilai, pujian dan celaan 

dipengaruhi untuk mendorong siswa agar memperoleh 

hasil yang baik. 

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini sama-sama membahas tentang 

kedisiplinan santri dan motivasi yang membedakan 

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini 

adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian 

dengan fokus manajemen kedisiplinan peserta didik 

berbasis pendidikan, motivasi belajar santri yang diukur 

dengan model peningkatan pada guru. Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan ini difokuskan 

pada implementasi manajemen kedisiplinan di 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo yaitu 

implementasi manajemen kedisiplinan dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri sehingga dapat 

diketahui perbedaannya dengan penelitian yang pernah 

ada sebelumnya. 

 

B. KAJIAN TEORI  

1. Manajemen Kedisiplinan 

a. Manajemen  

1) Pengertian Manajemen 

       Manajemen berasal dari bahasa Italia, 

manegiare, yang berarti “mengendalikan”, juga 

berasal dari bahasa latin, manus yang berarti 

“tangan”, menangani sesuatu, mengatur, 

membuat sesuatu menjadi seperti yang 

diinginkan dengan mendayagunakan seluruh 

sumber daya yang ada. Kata ini mendapat 
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pengaruh dari Prancis, manege yang artinya 

mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses 

dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi 

manajemen itu (perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian). Jadi, manajemen 

merupakan seni mengelola organisasi dengan 

memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain, 

yang dikerjakan dengan perencanaan yang 

matang, pengorganisasian, dan pengawasan 

untuk mencapai hasil yang efektif, efisien dan 

produktif, dengan menggunakan tenaga orang 

lain untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kemudian manajemen menurut Stoner dan 

Freeman mendefinisikan manajemen sebagai 

proses perencanaan dan pengelolaan sumber 

daya manusia untuk mencapai tujuan bersama.11 

       Menurut Hasibuan yaitu: Manajemen adalah 

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Dari definisi di 

atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen 

adalah ilmu dan seni untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen, di mana fungsi-fungsi 

manajemen tersebut bertujuan untuk mencapai 

tujuan bersama, individu, dan masyarakat secara 

efektif dan efisien dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada.12 

2) Fungsi-fungsi Manajemen 

 
11 Tatang S, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (Bandung: 

Pustaka Setia, 2015), 16. 
12 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 95. 
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       Menurut Sastrohadiwiryo fungsi-fungsi 

manajemen terdiri dari: 

a) Forecasting  

       Forecasting adalah meramalkan, 

memproyeksikan berbagai kemungkinan yang 

akan terjadi sebelum pelaksanaan suatu rencana 

yang lebih pasti. Misalnya, suatu akademi 

meramalkan jumlah mahasiswa yang akan 

belajar di akademi tersebut. Ramalan tersebut 

menggunakan indikator, seperti jumlah lulusan 

SLTA dan sebagainya. 

b) Perencanaan (Planning) 

       Perencanaan adalah proses dari rangkaian 

kegiatan untuk menetapkan terlebih dahulu 

tujuan yang diharapkan pada suatu jangka 

waktu tertentu atau periode waktu yang telah 

ditetapkan, serta tahapan yang harus dilalui 

untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih 

tepatnya planning dirumuskan sebagai 

penetapan tujuan, policy, prosedur, budget dan 

program organisasi. 

c) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah proses dan 

rangkaian kegiatan dalam pembagian 

pekerjaan yang direncanakan untuk 

diselesaikan oleh anggota kelompok 

pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan 

yang baik di antara mereka, serta pemeliharaan 

lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang 

pantas. 

       Pengorganisasian terdiri atas: 
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1)) Menyediakan fasilitas perlengkapan dan 

tenaga kerja yang diperlukan untuk 

penyusunan rangka kerja yang efisien. 

2)) Mengelompokkan komponen kerja ke 

dalam struktur organisasi secara teratur. 

3)) Membentuk struktur wewenang dan 

mekanisme koordinasi. 

4)) Merumuskan dan menentukan metode serta 

prosedur. 

5)) Memilih, mengadakan latihan dan 

pendidikan tenaga kerja, dan mencari 

sumber-sumber lain yang diperlukan. 

d) Staffing atau Assembling Resources 

       Istilah staffing diberikan Luther Gulick, 

Harold Koontz, dan Cyril O’Donnel, sedangkan 

istilah assembling resources dikemukakan oleh 

William Herbert Newman. Kedua istilah itu 

mengandung arti yang sama. Staffing merupakan 

salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan 

personalia pada organisasi dan 

pengembangannya sampai dengan usaha agar 

petugas memberi daya guna maksimal pada 

organisasi. 

e) Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah satu rangkaian 

kegiatan untuk memberi petunjuk atau 

instruksi dari seorang atasan kepada bawahan 

atau beberapa bawahan, atau kepada orang 

yang diorganisasikan dalam kelompok formal 

dan dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. 
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f) Leading 

       Louis A. Allen mendefinikan bahwa leading 

merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh 

manajer yang menyebabkan orang lain 

bertindak. Leading meliputi kegiatan berikut:  

1)) Mengambil keputusan 

2)) Mengadakan komunikasi agar ada bahasa 

yang sama antara manajer dan bawahan 

3)) Memberikan semangat inspirasi dan 

dorongan kepada bawahan agar mereka 

bertindak 

4)) Memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap 

bawahan agar mereka terampil dalam usaha 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan  

g) Coordinating 

       Coordinating adalah melakukan berbagai 

kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, 

percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan cara 

menghubungkan dan menyatupadukan pekerjaan 

bawahan sehingga terjadi kerja sama yang 

terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. 

Usaha tersebut dapat dicapai dengan cara yaitu: 

memberikan instruksi, memberikan perintah, 

memberikan bimbingan, mengadakan coaching, 

dan jika perlu memberikan teguran.  

h) Pemotivasian (Motivating) 

Pemberian motivasi adalah suatu proses 

dan rangkaian kegiatan yang seorang manajer 

dalam memberikan inspirasi, semangat, dan 

kegairahan kerja serta dorongan kepada 

karyawan untuk dapat melakukan suatu 

kegiatan sebagaimana yang diharapkan. 

i) Pengendalian (Controlling) 
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Pengendalian adalah suatu proses dan 

rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar 

suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan dan 

tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, 

apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan 

rencana dan tahapan, perlu diadakan suatu 

tindakan perbaikan (corrective action). 

j) Reporting 

       Reporting adalah penyampaian 

perkembangan atau hasil kegiatan atau 

pemberian keterangan mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada 

pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan 

maupun tulisan. 

       Seiring dengan perkembangan zaman dan 

modernisasi, saat ini manajemen banyak dipahami 

pada empat aspek yang dikenal dengan istilah 

POAC (planning, organizing, actuating, and 

controlling).14 

b. Pengertian disiplin 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

disiplin diartikan dengan tata tertib dan ketaatan 

atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata 

tertib.13 Istilah disiplin berasal dari bahasa Latin 

“disciplina” yang menunjuk pada kegiatan belajar 

dan mengajar. Istilah tersebut sangat dekat dengan 

istilah Bahasa Inggris “disciple” yang berarti 

mengikuti orang untuk belajar di bawah 

 
14 Tatang S, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, 20-23. 
13 Hasan Alwi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), 268. 
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pengawasan seorang pemimpin. Dalam kegiatan 

belajar tersebut, bawahan dilatih untuk patuh dan 

taat pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh 

pemimpin.15 

  Dalam buku peran disiplin pada perilaku dan 

prestasi siswa yang mengutip dari buku William 

Halsey yang berjudul Macmillan Dictionary 

menyebutkan bahwa istilah Bahasa Inggris 

lainnya, yakni discipline berarti: tertib, taat, atau 

mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, 

kendali diri; latihan membentuk, meluruskan atau 

menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan 

mental atau karakter moral; hukuman yang 

diberikan untuk melatih atau memperbaiki; 

kumpulan atau sistem peraturan-peraturan bagi 

tingkah laku.16   

  Dalam bahasa Indonesia istilah 

disiplin kerapkali terkait dan menyatu dengan 

istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban 

mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam 

mengikuti peraturan atau tata tertib karena 

didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang 

datang dari luar darinya. Sebaliknya, istilah 

disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang 

muncul karena adanya kesadaran dan dorongan 

dari dalam diri orang itu. Istilah tata tertib berarti 

perangkat peraturan yang berlaku untuk 

menciptakan kondisi yang tertib dan teratur.  

 
15 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa 

(Jakarta: PT Grasindo, 2004), 30. 
16 Ibid.  
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 Tim kelompok kerja Gerakan Disiplin 

Nasional 1995, merumuskan pengertian disiplin, 

sebagai berikut. 

Disiplin sebagai ketaatan terhadap peraturan 

dan norma kehidupan masyarakat, berbangsa 

dan bernegara yang berlaku, yang 

dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir 

batin, sehingga timbul rasa malu terkena 

sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. Perilaku tersebut diikuti 

berdasarkan keyakinan bahwa hal itulah 

yang benar., dan keinsyafan bahwa hal itu 

bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. 

Pada sisi lain, disiplin adalah alat untuk 

menciptakan perilaku dan tata tertib manusia 

sebagai pribadi maupun sebagai kelompok 

masyarakat. Oleh sebab itu, disiplin di sini 

berarti hukuman atau sanksi yang yang 

berbobot mengatur dan mengendalikan 

perilaku. (GDN 1996;29-30).17 

Perlunya disiplin adalah untuk mencegah 

terjadinya kehancuran. Mendisiplinkan dapat 

dianalogikan dengan kegiatan memerhatikan anak 

ke arah ke mana ia akan pergi. Bila anak terlihat 

akan mengambil jalan yang salah atau akan 

tercebur ke selokan, kita perlu menarik lengannya 

atau memperingatkannya agar terhindar dari 

celaka.18  

 
17 Ibid.,  
18 Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran 

Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter 

Bangsa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 144.  
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Cara yang bisa dilakukan dalam 

mendisiplinkan anak bisa melalui ucapan maupun 

tindakan. Guru dan stakeholder yang ada di 

sekolah selain memberikan tata tertib berupa 

tulisan hendaknya juga memberikan ucapan yang 

berupa akan pentingnya kedisiplinan. Selain itu 

juga memberikan contoh dalam hal kedisiplinan 

maupun menaati tata tertib yang ada di sekolah. 

Pentingnya disiplin dalam membentuk individu 

yang berciri keunggulan:19 

1) Dengan disiplin yang muncul karena 

kesadaran diri, siswa berhasil dalam 

belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali 

melanggar tata tertib sekolah pada umumnya 

terhambat optimalisasi potensi dan 

prestasinya. 

2) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah 

juga kelas menjadi kurang kondusif bagi 

kegiatan pembelajaran. Secara positif, 

disiplin memberi dukungan lingkungan yang 

tenang dan tertib bagi proses pembelajaran.  

3) Orang tua senantiasa berharap di sekolah 

anak-anak dibiasakan dengan norma-norma, 

nilai kehidupan dan disiplin. Dengan 

demikian anak-anak dapat menjadi individu 

yang tertib, teratur dan disiplin. 

4) Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk 

sukses dalam belajar dan kelak ketika 

bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, 

kepatuhan dan ketaatan merupakan prasyarat 

kesuksesan seseorang. 

 
19 Tulus, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, 37.  
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Menurut pendapat Albert Einstein, 

mengatakan bahwa keberhasilan seseorang 

ditentukan oleh 90% kegigihan dan kerja keras, 

sedangkan 10% oleh kecerdasannya. Sementara 

menurut Martina Sudibja mengatakan: 

keberhasilan seseorang dalam bekerja, setelah 

menyelesaikan studinya, ditentukan 80% oleh 

sikap dan keterampilannya, sedangkan 

pengetahuan memberi kontribusi hanya sebesar 

20%. 

c. Fungsi Disiplin 

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh 

setiap siswa. Disiplin menjadi prasyarat bagi 

pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan 

berdisiplin yang akan mengantarkan seorang siswa 

sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja. 

Berikut adalah beberapa fungsi disiplin: 

1) Menata kehidupan bersama 

Fungsi disiplin adalah mengatur tata 

kehidupan manusia, dalam kelompok tertentu 

atau dalam masyarakat. Dengan begitu 

hubungan antara individu satu dengan yang 

lain menjadi baik dan lancar.  

2) Membangun kepribadian 

Lingkungan yang berdisiplin baik, akan 

berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. 

Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh 

kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang 

tertib, teratur, tenang, tenteram, sangat 

berperan dalam membangun kepribadian yang 

baik. 

3) Melatih kepribadian 
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Sikap, perilaku dan pola kehidupan 

yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk serta 

merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk 

melalui suatu proses yang membutuhkan 

waktu panjang. Salah satu proses untuk 

membentuk kepribadian tersebut dengan 

latihan 

4) Pemaksaan  

Disiplin dapat berfungsi sebagai 

pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti 

peraturan-peraturan yang berlaku di 

lingkungan itu. Memang disiplin seperti ini 

masih dangkal. Akan tetapi, dengan 

pendampingan guru-guru, pemaksaan, 

pembiasaan dan latihan disiplin seperti itu 

dapat menyadarkan siswa bahwa disiplin itu 

penting baginya. 

5) Hukuman  

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal 

positif yang harus dilakukan oleh siswa. Sisi 

lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang 

melanggar tata tertib tersebut. Ancaman 

sanksi/hukuman sangat penting karena dapat 

memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa 

untuk menaati dan mematuhinya. 

6) Menciptakan lingkungan yang kondusif 

Peraturan sekolah yang dirancang dan 

diimplementasikan dengan baik, memberi 

pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan yang kondusif bagi 

kegiatan pembelajaran, tanpa ketertiban, 

suasana kondusif bagi pembelajaran akan 
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terganggu. Prestasi belajarpun ikut 

terganggu.20 

d. Unsur-unsur Disiplin 

       Terdapat 4 unsur pokok dalam disiplin 

menurut W. Krtinas dan E. B Grelf dalam Oteng 

Sutisna, yaitu peraturan, hukuman, penghargaan 

dan konsistensi. 

1) Peraturan 

       Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk 

tingkah laku, fungsi dari peraturan yaitu:  

a. memperkenalkan pada seseorang mengenai 

perilaku yang disetujui anggota kelompoknya 

dan lingkungannya. 

b. Membantu mengekang perilaku yang 

diinginkan 

2) Hukuman 

      Hukuman diberikan karena suatu kesalahan, 

perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran 

atau pembalasan walaupun tidak dikatakan 

secara jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kesalahan, perlawanan atau pelanggaran 

dilakukan secara sengaja, dalam arti bahwa 

individu tersebut mengetahui perbuatannya salah 

tetapi tetap dilakukan. Fungsi dari hukuman 

yaitu: 

a. Tindakan yang tidak diinginkan oleh 

kelompok 

b. Untuk mendidik, artinya melalui yang 

diberikan, seseorang akan mengetahui 

tindakan mana yang benar dan mana yang 

salah. 

 
20 Ibid., 38-44.  
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c. Memberi perilaku yang tidak diterima 

masyarakat. 

3) Penghargaan 

       Setiap bentuk penghargaan diberikan untuk 

suatu hasil yang baik. Fungsi dari penghargaan 

adalah: 

a. Mempunyai nilai suatu tindakan disetujui 

maka hal tersebut dapat dirasakan baik 

b. Memotivasi untuk mengulang perilaku yang 

disetujui secara sosial 

c. Memperkuat perilaku yang disetujui secara 

sosial. Seseorang belajar berperilaku sesuai 

dengan aturan, bahwa ia merasa bahwa 

perilaku demikian cukup menguntungkan 

bagi dirinya, dengan demikian penghargaan 

digunakan untuk membentuk asosiasi yang 

menyenangkan dengan perilaku yang 

diinginkan 

4) Konsistensi 

       Tingkat kestabilan dan kecenderungan 

menuju kesamaan dan menjadi ciri semua aspek 

disiplin, baik dalam konsistensi dalam peraturan 

yang digunakan sebagai pedoman berperilaku 

dan pelaksanaan hukuman yang diberikan pada 

mereka yang melanggar. Fungsi dari konsistensi 

adalah: 

a. Memiliki nilai mendidik, artinya yang 

konsisten akan memacu proses belajar 

b. Memiliki nilai motivasi, artinya yang telah 

mengetahui tindakan yang akan memperoleh 

ganjaran dan tindakan yang salah akan 

memperoleh hukuman, maka ia akan 

termotivasi untuk menghindari tindakan yang 
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salah dan berusaha untuk melakukan tindakan 

yang benar. 

       Selanjutnya Oteng menjelaskan terdapat 

sejumlah terjemahan kata disiplin empat di 

antaranya sebagai berikut: (1) Latihan yang 

mengembangkan pengendalian diri, karakter atau 

keadaan serba teratur dan efisien, (2) Hasil latihan 

serupa itu, pengendalian diri, perilaku yang tertib, 

(3) Penerimaan atau ketundukan pada kekuasaan 

dan kontrol, (4) Suatu cabang ilmu pengetahuan. 

       Berbagai pengertian disiplin di atas 

mengisyaratkan adanya dua orientasi tentang 

disiplin. Pertama, mengandung makna 

pengembangan karakter, pengendalian diri, 

keadaan teratur dan efisien. Ini adalah jenis disiplin 

yang sering disebut disiplin positif atau disiplin 

konstruktif. Kedua menyangkut penggunaan 

hukuman atau ancaman untuk menjadikan 

seseorang mematuhi perintah dan mengikuti 

peraturan dan hukum. Pada aspek kedua ini disiplin 

meliputi menyekat, menahan dan mengawal 

sehingga ketaatan yang terjadi bukan dilandasi 

akan pentingnya menaati peraturan, melainkan 

takut akan hukuman yang akan diberikan atau 

diancamkan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dibatasi bahwa disiplin adalah kadar karakter yang 

menunjukkan kesediaan mental untuk mau 

mengikuti keadaan teratur sehingga diharapkan 

memperoleh kondisi yang membantu kepada 

pencapaian tujuan. Dari pernyataan di atas bahwa 

aspek terpenting dalam disiplin ialah ketaatan dan 

kepatuhan terhadap aturan-aturan, di samping itu 

perlu kesadaran menjalankan tata tertib dan 

ketundukkan diri mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Disiplin berkaitan dengan kata “belajar” sehingga 

menjadi kata disiplin belajar. 

e. Manajemen kedisiplinan 

1) Pengertian manajemen kedisiplinan 

       Manajemen kedisiplinan yaitu cara atau 

proses untuk mengatur dalam hal menertibkan 

dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 

Dengan adanya ini maka akan menjadi lebih 

mudah dalam hal pencapaian tujuan yang 

berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan 

oleh suatu lembaga atau institusi. 

2) Teknik-teknik dalam mendisiplinkan anak 

        Dalam konteks pembelajaran disekolah, 

ada beberapa bentuk kedisiplinan. Pertama, 

disiplin yang dibangun berdasarkan konsep 

otoritarian. Menurut konsep ini, peserta didik di 

sekolah dikatakan mempunyai disiplin tinggi 

manakala mau duduk tenang sambil 

memperhatikan uraian guru ketika sedang 

mengajar. Peserta didik tidak boleh membantah 

apa yang guru perintahkan dan kehendaknya.21 

Hal ini juga dapat berlaku di dalam lingkungan 

pesantren dimana seorang santri juga di tuntut 

patuh serta taat terhadap perintah kyai dan 

ustadznya baik disaat belajar/mengaji di 

madrasah maupun diluar madrasah. Kedua, 

disiplin yang dibangun berdasarkan konsep 

permissive. Menurut konsep ini, peserta didik 

haruslah diberikan kebebasan seluas- luasnya 

didalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan 

disekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat 

 
21 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah 

(Jakarta: PT Bumi Askara, 2012), 173. 
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kepada peserta didik. Peserta didik dibiarkan 

berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. 

Ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan 

konsep kebebasan yang terkendali atau 

kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin 

demikian, memberikan kebebasan seluas- 

luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa 

saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu, 

haruslah ia tanggung, karena ia yang menabur 

maka dia pula yang menuai.22 

        Berdasarkan tiga konsep disiplin tersebut 

diatas, kemudian dikemukakan teknik-teknik 

alternatif pembinaan disiplin peserta didik, 

yaitu: 

a) Dinamai dengan teknik external control. 

External control adalah suatu teknik dimana 

disiplin peserta didik haruslah dikendalikan 

dari luar peserta didik. Mereka senantiasa di 

awasi dan di kontrol terus agar tidak 

terjerumus kedalam kegiatan-kegiatan yang 

tidak estruktif. Menurut teknik ini peserta 

didik harus terus didisplinkan, bila perlu 

diberi ganjaran bagi yang memiliki disiplin 

tinggi dan begitu juga ancaman atau 

hukuman diberikan bagi yang melanggar. 

b) Teknik internal control atau internal control. 

Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik 

di atas, yaitu mengupayakan agar peserta 

didik dapat mendsiplinkan diri sendiri. 

Peserta didik disadarkan akan pentingnya 

disiplin. Sesudah sadar akan mawas diri dan 

berusaha mendisplinkan diri sendiri. 

 
22 Ibid., 174. 
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c) Yang terakhir adalah teknik cooperatif 

control. Konsep dari teknik ini adalah antara 

pendidik dan peserta didik harus saling 

bekerjasama dengan baik dalam menegakkan 

disiplin. Disini guru dan peserta didik 

membuat semacam kontrak perjanjian yang 

berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus 

ditaati bersama-sama. Sanksi atas 

pelanggaran disiplin juga ditaati dan dibuat 

bersama.23 

3) Hambatan-hambatan dalam mendisiplinkan 

anak 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan tersebut, antara lain yaitu24 

a. Anak itu sendiri 

        Faktor anak itu sendiri mempengaruhi 

kedisiplinan anak yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, dalam menanamkan kedisiplinan 

faktor anak harus diperhatikan, mengingat 

anak memiliki potensi dan kepribadian yang 

berbeda antara yang satu dan yang lain. 

Pemahaman terhadap individu anak secara 

cermat dan tepat akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan penanaman kedisiplinan. 

b. Sikap pendidik 

        Selain faktor anak, sikap pendidik juga 

mempengaruhi kedisiplinan anak. Sikap 

pendidik yang bersikap baik, penuh kasih 

sayang, memungkinkan keberhasilan 

penanaman kedisplinan pada anak. Hal ini 

 
23 Ali Imron, Manajemen Peserta …, 174-175. 
24 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi 

Siswa...., 20. 
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dimungkinkan karena pada hakikatnya anak 

cenderung lebih patuh kepada pendidik 

yang bersikap baik. Sebaliknya, sikap 

pendidik yang kasar, keras, tidak peduli, 

dan kurang wibawa akan berdampak 

terhadap kegagalan penanaman kedisiplinan 

di sekolah. 

c. Lingkungan 

Di samping itu, faktor lingkungan juga 

mempengaruhi kedisiplinan seseorang. 

Situasi lingkungan akan mempengaruhi 

proses dan hasil pendidikan, situasi 

lingkungan ini meliputi lingkungan fisis, 

lingkungan teknis, dan lingkungan 

sosiokultural. Lingkungan fisik  berupa 

lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Lingkungan teknis berupa 

fasilitas atau sarana prasarana yang bersifat 

kebendaan; dan lingkungan sosiokultural 

berupa lingkungan antar individu yang 

mengacu kepada budaya sosial masyarakat 

tertentu. Ketiga lingkungan tersebut juga 

mempengaruhi kedisiplinan seseorang, 

khususnya siswa. 

d. Tujuan 

Selain ketiga faktor di atas, faktor tujuan 

juga berpengaruh terhadap kedisiplinan 

seseorang. Tujuan yang dimaksud di sini 

adalah tujuan yang berkaitan dengan 

penanaman kedisiplinan. Agar penanaman 

kedisiplinan kepada siswa dapat berhasil, 

maka tujuan tersebut harus ditetapkan 

dengan jelas, termasuk penentuan kriteria 
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pencapaian tujuan penanaman kedisiplinan 

di sekolah.25 

        Untuk menanamkan disiplin dalam 

kegiatan belajar, diperlukan cara-cara 

sebagai berikut: 

a. Membiasakan hidup yang teratur. 

b. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang dijadwalkan serta tempat 

yang disediakan. 

        Untuk mendorong anak agar disiplin 

belajar memerlukan beberapa cara : 

a. Pengawasan langsung dan tidak 

langsung. Pengawasan langsung 

misalnya, melalui pemantauan kegiatan 

belajar di dalam kelas, pemantauan 

yang dilakukan di rumah oleh orang 

tua, pemeriksaan fisik dan kesehatan, 

serta kegiatan organisasi di sekolah. 

Pengawasan tidak langsung misalnya, 

dengan memberikan tugas-tugas di 

rumah dan melalui evaluasi belajarnya 

atau ulangan harian. 

b. Pembinaan dapat dilaksanakan dengan 

jalan memberikan bimbingan di dalam 

kelas, memberikan contoh teladan yang 

berupa sikap dan perbuatan yang baik 

dari pendidik, orang tua maupun 

lingkungan anak tersebut. 

c. Pemberian pembinaan pengembangan 

bakat atau potensi yang ada dalam diri 

anak dan juga memberikan 

 
25 Ibid., 21 
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penghargaan apabila anak tersebut 

menunjukan prestasinya atau 

memberikan hukuman apabila anak 

melanggar ketentuan atau tata tertib. 

Untuk meningkatkan disiplin belajar 

siswa maka dilakukan pembinaan yaitu 

dengan memberikan layanan 

pembelajaran dalam bidang bimbingan 

pribadi. Melalui layanan pembelajaran 

diharapkan disiplin belajar siswa dapat 

meningkat dan lebih baik. 

4) Pemberian hukuman bagi anak 

        Hukuman adalah tindakan yang 

dijatuhkan kepada anak secara sadar dan 

sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan 

dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi 

sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam 

hatinya untuk tidak mengulanginya.26 

a) Bentuk Hukuman 

        Bentuk-bentuk hukuman lebih kurang 

dapat dikelompokan menjadi empat 

kelompok, yaitu:27 

(1) hukuman fisik,misalnya dengan 

mencubit, menampar, memukul dan 

lain sebagainya; 

(2) hukuman dengan kata-kata atau 

kalimat yang tidak menyenangkan, 

seperti omelan, ancaman, kritikan, 

 
26 Amin Danien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pengetahuan 

(Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1973), 14. 
27 J.J. Hasibuan, dkk. Proses Belajar Mengajar (Bandung: 

Remaja Karya, 1988), 56. 
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sindiran, cemoohan dan lain 

sejenisnya; 

(3) hukuman dengan stimulus fisik yang 

tidak menyenangkan, misalnya 

menuding, memelototi, mencemberuti 

dan lain sebagainya; 

(4) hukuman dalam bentuk kegiatan yang 

tidak menyenangkan, misalnya disuruh 

berdiri di depan kelas, dikeluarkan dari 

dalam kelas, didudukan di samping 

guru, disuruh menulis suatu kalimat 

sebanyak puluhan atau ratusan kali, 

dan lain sebagainya.28 

b) Syarat-Syarat Pemberian Hukuman 

        Beberapa persyaratan pemberian 

hukuman yang terpenting di antaranya 

ialah:29 

(1) Pemberian hukuman harus tetap dalam 

jalinan cinta kasih sayang. Kita 

memberikan hukuman kepada anak, 

bukan karena ingin menyakiti hati anak, 

bukan karena ingin melampiaskan rasa 

dendam dan sebagainya. Kita 

menghukum anak demi untuk kebaikan, 

demi kepentingan anak, demi masa 

depan dari anak. Oleh karena itu, sehabis 

hukuman itu dilaksanakan, maka tidak 

boleh berakibat putusnya hubungan cinta 

kasih sayang tersebut; 

 
28 Ibid., 56-61 
29 Amin Danien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pengetahuan..., 
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(2) Pemberian hukuman harus didasarkan 

kepada alasan "keharusan". Artinya, 

sudah tidak ada alat pendidikan yang 

lain yang bisa dipergunakan. Dalam hal 

ini kiranya patut diperingatkan, bahwa 

kita jangan terlalu terbiasa dengan 

hukuman. Kita tidak boleh terlalu murah 

dengan hukuman. Hukuman, kita 

berikan kalau memang hal itu betul-betul 

diperlukan, dan harus kita berikan secara 

bijaksana; 

(3) Pemberian hukuman harus menimbulkan 

kesan pada hati anak. Dengan adanya 

kesan itu, anak akan selalu mengingat 

pada peristiwa tersebut dan kesan itu 

akan selalu mendorong anak kepada 

kesadaran dan keinsyafan, tetapi 

sebaliknya hukuman tersebut tidak boleh 

menimbulkan kesan negatif pada anak. 

Misalnya saja menyebabkan rasa putus 

asa pada anak, rasa rendah diri dan 

sebagainya; 

(4) Pemberian hukuman harus menimbulkan 

keinsyafan dan penyesalan pada anak. 

Inilah yang merupakan hakikat dari 

tujuan pemberian hukuman. Dengan 

adanya hukuman, anak harus merasa 

insyaf dan menyesali perbuatan-

perbuatannya yang salah itu, dan dengan 

keinsyafan ini anak bejanji di dalam 

hatinya untuk tidak mengulangi 

perbuatannya lagi; 

(5) Pada akhirnya, pemberian hukuman 

harus diikuti dengan pemberian ampun 



 

49 

 

dan disertai dengan harapan serta 

kepercayaan. Setelah anak selesai 

menjalani hukumannya, maka guru 

sudah tidak lagi menaruh atau 

mempunyai rasa ini dan itu terhadap 

anak tersebut. Guru harus membebaskan 

diri dari rasa ini dan itu dari anak 

tersebut. Di samping itu, kepada anak 

harus diberikan kepercayaan kembali 

serta harapan, bahwa anak itu pun akan 

sanggup berbuat baik seperti kawan-

kawannya yang lain;30 

c) Bentuk Hukuman 

        Ag. Soejono mengemukakan bentuk 

hukuman dengan tiga bentuk, yaitu:31 

(1) Bentuk Isyarat, usaha pembetulan kita 

lakukan dalam bentuk isyarat muka 

dan isyarat anggota badan lainnya. 

Contohnya, ada seorang anak didik 

yang sedang berbuat salah, misalnya 

bermain-main dengan mengusik 

adiknya. 

Pendidik memandangnya dengan raut 

muka muram yang menandakan 

bahwa ia tidak menyetujui anak didik 

berbuat semacam itu. Ia 

menggelengkan kepala dan 

menggerakkan tangannya sebagai 

tanda agar anak didik pergi 

 
30 Amin Danien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pengetahuan..., 

157 
31 Ag. Soejono, Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum (Bandung: 

CV. Ilmu, 1980). 169. 
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meninggalkan adiknya. Apabila anak 

didik karena asyiknya mengusik tadi 

tidak melihat bahwa pendidik 

memandangnya, maka pendidik 

memberi isyarat pendahuluan dengan 

bertepuk tangan untuk menarik 

perhatiaannya; 

(2) Bentuk kata, isyarat dalam bentuk kata 

dapat berisi kata-kata peringatan, kata-

kata teguran dan akhirnya kata-kata 

ancaman. Kalau perlu bentuk isyarat 

diganti dengan bentuk kata berupa 

kata-kata peringatan, menyebut nama 

anak yang nakal tadi dengan suara 

tegas singkat, misalnya "Amir..!". 

(3) Bentuk Perbuatan, usaha pembetulan 

dalam bentuk perbuatan adalah lebih 

berat dari usaha sebelumya. Pendidik 

mengeterapkan pada anak didik yang 

berbuat salah, suatu perbuatan yang 

tidak menyenangkan baginya atau ia 

menghalang-halangi anak didik 

berbuat sesuatu yang menjadi 

kesenangannya. Misalnya, pendidik 

mengancam anak didik seperti yang 

sudah diancamkan, atau tidak 

memperbolehkannya ikut berjalan-

jalan pada hari Ahad yang akan 

datang.32 

 

 

 

 
32 Ibid., 
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2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

        Motivasi berasal dari kata Latin “Movore” yang 

berarti dorongan atau menggerakkan “Motivasi 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas 

manusia karena motivasi merupakan hal yang dapat 

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung 

perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan 

antusias” untuk mencapai hasil yang optimal”33 

Menurut G. R. Terry “Motivasi dapat diartikan 

sebagai suatu usaha agar seseorang dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat 

karena ada tujuan yang ingin dicapai”.34 

       Manusia mempunyai motivasi yang berbeda 

tergantung dari banyaknya 

faktor seperti kepribadian, ambisi, pendidikan dan 

usia. Motivasi adalah suatu perubahan energi di 

dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan.35 Menurut Syaiful Bahri Djamarah 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa 

kegiatan fisik, karena seseorang mempunyai tujuan 

tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang 

mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya 

dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk 

mencapainya. Seseorang dikatakan berhasil dalam 

 
33 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2001),   141 

34 G.R.  Terry, Prinsip-prinsip Manajemen (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 130 
35 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 106 
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belajar apabila  di dalam dirinya sendiri ada 

keinginan untuk belajar, sebab tanpa mengerti apa 

yang akan dipelajari dan tidak memahami mengapa 

hal tersebut perlu dipelajari, maka kegiatan belajar 

mengajar sulit untuk mencapai keberhasilan. 

Keinginan atau dorongan inilah yang disebut sebagai 

motivasi. 

       Dengan motivasi orang akan terdorong untuk 

bekerja mencapai sasaran dan tujuannya karena 

yakin dan sadar akan kebaikan, kepentingan dan 

manfaatnya. Bagi siswa motivasi ini sangat penting 

karena dapat menggerakkan perilaku siswa ke arah 

yang positif sehingga mampu menghadapi segala 

tuntutan, kesulitan serta menanggung resiko dalam 

belajar. Dalam kaitannya dengan belajar, motivasi 

sangat erat hubungannya dengan kebutuhan 

aktualisasi diri sehingga motivasi paling besar 

pengaruhnya pada kegiatan belajar santri yang 

bertujuan untuk mencapai prestasi tinggi. Apabila 

tidak ada motivasi belajar dalam diri santri, maka 

akan menimbulkan rasa malas untuk belajar baik 

dalam mengikuti proses belajar mengajar maupun 

mengerjakan tugas-tugas individu dari guru. Orang 

yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar 

maka akan timbul minat yang besar dalam 

mengerjakan tugas, membangun sikap dan kebiasaan 

belajar yang sehat melalui penyusunan jadwal 

belajar dan melaksanakannya dengan tekun.36 

       Indikator dari motivasi, yaitu: 

1) Cita-cita. 

 
36 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2000), 114 
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       Cita-cita adalah sesuatu target yang 

ingin dicapai. Target ini diartikan sebagai 

tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan 

yang mengandung makna bagi seseorang. 

Munculnya cita-cita seseorang disertai 

dengan perkembangan akal, moral kemauan, 

bahasa dan nilai-nilai kehidupan yang juga 

menimbulkan adanya perkembangan 

kepribadian. 

 

2) Kemampuan belajar. 

       Setiap siswa memiliki kemampuan 

belajar yang berbeda. Hal ini diukur melalui 

taraf perkembangan berfikir siswa, di mana 

siswa yang taraf perkembangan berfikirnya 

konkrit tidak sama dengan siswa yang sudah 

sampai pada taraf perkembangan berfikir 

rasional. Siswa yang merasa dirinya 

memiliki kemampuan untuk melakukan 

sesuatu, maka akan mendorong dirinya 

berbuat sesuatu untuk dapat mewujudkan 

tujuan yang ingin diperoleh dan sebaliknya 

yang merasa tidak mampu akan merasa 

malas untuk berbuat sesuatu. 

3) Kondisi siswa. 

       Kondisi siswa dapat diketahui dari 

kondisi fisik dan kondisi psikologis, karena 

siswa adalah makhluk yang terdiri dari 

kesatuan psikofisik. Kondisi fisik siswa lebih 

cepat diketahui daripada kondisi psikologis. 

Hal ini dikarenakan kondisi fisik lebih jelas 

menunjukkan gejalanya daripada kondisi 

psikologis. 

4) Kondisi lingkungan. 



 

54 
 

       Kondisi lingkungan merupakan unsur 

yang datang dari luar diri siswa yaitu 

lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Lingkungan fisik sekolah, 

sarana dan prasarana perlu ditata dan 

dikelola agar dapat menyenangkan dan 

membuat siswa merasa nyaman untuk 

belajar. Kebutuhan emosional psikologis 

juga perlu mendapat perhatian, misalnya 

kebutuhan rasa aman, berprestasi, dihargai, 

diakui yang harus dipenuhi agar motivasi 

belajar timbul dan dapat dipertahankan. 

5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar. 

       Unsur-unsur dinamis adalah unsur-unsur 

yang keberadaannya  di dalam proses belajar tidak 

stabil. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang 

lemah dan bahkan hilang sama sekali gairah 

belajar, emosi siswa dan lain-lain. Siswa memiliki 

perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan 

pikiran yang mengalami perubahan selama proses 

belajar, kadang-kadang kuat atau lemah. 

6) Upaya guru membelajarkan siswa. 

       Upaya guru membelajarkan siswa 

adalah usaha guru dalam mempersiapkan diri 

untuk membelajarkan siswa mulai dari 

penguasaan materi, cara menyampaikannya 

menarik perhatian siswa dan mengevaluasi 

hasil belajar siswa. Bila upaya guru hanya 

sekedar mengajar, artinya keberhasilan guru 

yang menjadi titik tolak besar kemungkinan 

siswa tidak tertarik untuk belajar sehingga 
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motivasi belajar siswa menjadi melemah 

atau hilang.37 

        Motivasi  mempunyai  fungsi  yang  

sangat  penting  dalam  belajar siswa, karena 

motivasi  akan menentukan  intensitas  usaha 

belajar yang dilakukan  oleh siswa. Hawley 

menyatakan bahwa para siswa yang 

memiliki motivasi yang tinggi, belajarnya 

lebih baik dibandingkan dengan para siswa 

yang memiliki motivasi rendah. Hal ini 

berarti siswa yang memiliki motivasi belajar 

tinggi akan tekun dalam belajar dan terus 

belajar secara kontinyu tanpa mengenal 

putus asa serta dapat mengesampingkan hal-

hal yang dapat mengganggu kegiatan belajar. 

b. Fungsi Motivasi 

        Motivasi sebagai kekuatan mental 

penggerak belajar harus dihidupkan terus pada 

diri peserta didik agar mereka dapat mencapai 

hasil belajar yang memuaskan. Oleh karena itu 

baik peserta didik maupun guru perlu 

memahami fungsi motivasi agar dapat 

mempertahankan dan meningkatkannya secara 

optimal. Menurut Sardiman menyatakan bahwa 

“motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong 

usaha dan pencapaian prestasi”. 

         Menurut Sardiman fungsi motivasi adalah38 

: 

 
37 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 1994), 90-92 

38 A.M Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 83 
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1. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi 

dalam hal ini merupakan motor penggerak 

dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah 

tujuan yang hendak dicapai, dengan 

demikian motivasi dapat memberi arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan 

perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai 

tujuan, dengan menyisihkan perbuatan- 

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

        Oemar Hamalik menyatakan bahwa motivasi 

memiliki beberapa fungsi yaitu:39 

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan. 

Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan 

seperti belajar. 

2. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan 

kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. 

3. Sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin 

bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan 

menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan. 

         Motivasi itu bukan hanya sebagai penentu 

terjadinya suatu perbuatan, tetapi juga menentukan 

hasil perbuatan. Motivasi akan mendorong untuk 

belajar atau melakukan suatu perbuatan dengan 

sungguh-sungguh (tekun) dan selanjutnya akan 

menentukan pula hasil pekerjaannya. Jadi motivasi 

 
39 Oemar Hamalik. Proses Belajar Mengajar (Bandung: Bumi 

Aksara. 1992), 175 
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belajar ekonomi adalah dorongan yang timbul dari 

individu yang mengerahkannya untuk mengejar 

prestasi ekonomi agar lebih baik. 

      Dari pendapat di atas sangat jelas bahwa 

motivasi sangat penting dalam proses belajar 

mengajar, karena motivasi dapat mendorong siswa 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang 

berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. 

Dalam proses belajar mengajar tersebut diperlukan 

suatu upaya yang dapat meningkatkan motivasi 

siswa, sehingga siswa yang bersangkutan dapat 

mencapai hasil yang maksimal.  

c. Jenis-Jenis Motivasi Belajar 

        Jenis-jenis motivasi belajar, menurut Sardiman 

A. M motivasi dibagi menjadi dua tipe atau 

kelompok yaitu intrinsik dan ekstrinsik: 40 

a. Motivasi intrinsik 

       Motivasi intrinsik merupakan motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. Contohnya adalah 

seseorang yang senang membaca tidak usah 

disuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin 

membaca buku-buku untuk dibacanya. 

        Motivasi dalam diri merupakan keinginan 

dasar yang mendorong individu mencapai berbagai 

pemenuhan segala kebutuhan diri sendiri. Untuk 

memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, guru 

memanfaatkan dorongan keingintahuan peserta 

didik yang bersifat alamiah dengan jalan 

 
40 A.M Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,. 
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menyajikan materi yang cocok dan bermakna bagi 

peserta didik. 

        Pada dasarnya, peserta didik belajar 

didorong oleh keinginan sendiri maka peserta 

didik secara mandiri dapat menentukan tujuan 

yang dapat dicapainya dan aktivitas-

aktivitasnya yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan belajar. seseorang 

mempunyai motivasi instrinsik karena 

didorong rasa ingin tahu, mencapai tujuan 

menambah pengetahuan. Dengan kata lain, 

motivasi instrinsik bersumber pada kebutuhan 

yang berisikan keharusan untuk menjadi orang 

yang terdidik dan berpengetahuan. Motivasi 

instrinsik muncul dari kesadaran diri sendiri, 

bukan karena ingin mendapat pujian atau 

ganjaran.41 

        Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator 

dari motivasi intrinsik peserta didik yaitu: (a) 

minat, (b) cita-cita, (c) ego-Involment, dan (d) 

tujuan yang diakui. 

1) Minat 

        Menurut Slameto “minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan 

yang diminati seseorang, diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa senang”.42 

Menurut Slameto suatu minat yang dimiliki 

siswa dapat diekspresikan sebagai berikut:43 

 
41 Ibid., 
42 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 57 
43 Ibid, 180. 
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a) Suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa 

siswa lebih menyukai sesuatu hal dari pada 

hal lainnya. 

b) Pula dimanifestasikan melalui partisipasi 

dalam suatu aktivitas. 

c) Siswa yang memiliki minat terhadap subyek 

tertentu cederung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subyek 

tertentu. 

        Djamarah menyatakan “minat belajar adalah 

rasa suka atau ketertarikan peserta didik terhadap 

pelajaran sehingga mendorong peserta untuk 

menguasai pengetahuan dan pengalaman, hal 

tersebut dapat ditunjukkan melalui partisipasi dan 

keaktifan dalam mencari pengetahuan dan 

pengalaman tersebut. Minat belajar dimiliki siswa 

dapat dilihat dari berbagai macam hal. Dari 

penjelasan- penjelasan mengenai minat dapat 

diketahui bahwa minat belajar yang dimiliki siswa 

dapat dilihat dari hal-hal berikut, meliputi:44 

a) Rasa suka dan ketertarikan siswa terhadap hal 

yang dipelajari 

b) Keinginan siswa untuk melakukan belajar 

c) Perhatian yang lebih besar pada hal yang 

dipelajari 

d) Partisipasi siswa dan keaktifan dalam kegiatan 

belajar. 

        Minat belajar yang tinggi akan menghasilkan 

prestasi belajar yang tinggi, begitu pula sebaliknya. 

Menurut Slameto minat besar pengaruhnya 

terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

 
44 Djamarah Bahri, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), 191 
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dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena 

tidak ada daya tarik baginya”.45 Sangat penting 

bagi siswa untuk mempunyai minat belajar tinggi 

agar bisa mencapai tujuan belajarnya yakni 

mencapai prestasi belajar yang tinggi. Hal ini 

diperjelas oleh Dalyono “minat belajar yang besar 

cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, 

sebaliknya minat belajar yang kurang akan 

menghasilkan prestasi yang rendah”.46 

        Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar adalah rasa 

ketertarikan untuk melakukan kegiatan belajar yang 

disertai dengan perhatian dan rasa senang. Minat 

belajar yang dimiliki siswa dapat dilihat dari: rasa 

suka dan ketertarikan siswa terhadap hal yang 

dipelajari, keinginan siswa untuk belajar, perhatian 

yang lebih besar pada hal yang dipelajari, serta 

partisipasi dan keaktifan siswa dalam belajar. 

Minat dapat diartikan kecenderungan yang menetap 

untuk memperhatikan dan menyenangi beberapa 

aktivitas. Anak yang berminat terhadap sesuatu, 

maka ia akan memiliki kecenderungan untuk 

memperhatikan aktivitas tersebut secara konsisten 

dan dengan rasa tenang. Ada beberapa cara untuk 

membangkitkan minat anak, antara lain: 

a) Membangkitkan adanya kebutuhan anak 

b) Menghubungkan bahan pelajaran dengan yang 

dikenal atau pengalaman anak 

c) Memberikan kesempatan anak untuk 

memperoleh hasil yang baik dengan 

 
45 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya... 
46 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 

2009), 57 
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menyelidiki lingkungan belajar yang kreatif 

dan kondusif. 

d) Menggunakan bentuk dan teknik mengajar 

dengan memperhatikan perbedaan individual 

anak didik 

2) Hasrat untuk Belajar 

        Hasrat untuk belajar merupakan potensi yang 

tersedia di dalam diri anak didik. Potensi itu harus 

ditumbuh suburkan dengan menyediakan 

lingkungan belajar yang kreatif sebagai pendukung 

utamanya. Hasrat dan keinginan untuk berhasil 

dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari pada 

umumnya disebut motif berprestasi, yaitu motif 

untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas dan 

pekerjaan atau motif untuk memperolah 

kesempurnaan. Motif semacam ini merupakan unsur 

kepribadian dan perilaku manusia, sesuatu yang 

berasal dari ‘’dalam’’ diri manusia yang 

bersangkutan. Motif berprestasi adalah motif yang 

dapat dipelajari, sehingga motif itu dapat diperbaiki 

dan dikembangkan melalui proses belajar. Seseorang 

yang mempunyai motif berprestasi tinggi 

cenderung untuk berusaha menyelesaikan tugasnya 

secara tuntas, tanpa menunda-nunda pekerjaannya. 

Penyelesaian tugas semacam ini bukanlah karena 

dorongan dari luar diri, melainkan upaya pribadi.47 

3) Ego-involment/cita-cita 

        Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan, 

yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan 

semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan 

dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat 

 
47 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya... 
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keinginan menjadi kemauan dan kemudian kemauan 

menjadi cita-cita.” Motivasi belajar” nampak pada 

keinginan anak sejak kecil misal keinginan belajar 

membaca, dari keinginan itu maka anak akan giat 

untuk belajar, bahkan kemudian hari menimbulkan 

cita-cita dalam hidupnya. 

4) Tujuan yang Diakui 

        Rumusan tujuan yang diakui dan diterima 

baik oleh anak didik merupakan alat motivasi 

yang sangat penting. Sebab dengan memahami 

tujuan yang harus dicapai, dirasakan anak 

sangat berguna dan menguntungkan, sehingga 

menimbulkan gairah untuk belajar. 

a. Motivasi ekstrinsik 

       Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif 

yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

perangsang dari luar. Contohnya seseorang itu 

belajar, karena tahu besok pagi ada ujian dengan 

harapan akan mendapatkan nilai baik, atau agar 

mendapatkan hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi 

tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara 

langsung bergayut dengan esensi apa yang 

dilakukannya itu. 

        Menurut Sardiman, motivasi ekstrinsik adalah 

“motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya rangsangan atau dorongan dari luar”. 

Bagian yang terpenting dari motivasi ini bukanlah 

tujuan belajar untuk mengetahui sesuatu tetapi 

ingin mendapatkan nilai yang baik, sehingga 

mendapatkan hadiah. Motivasi ekstrinsik juga 

diperlukan dalam kegiatan belajar karena tidak 

semua siswa memiliki motivasi yang kuat dari 

dalam dirinya untuk belajar. Guru sangat berperan 

dalam rangka menumbuhkan motivasi ekstrinsik. 
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Pemberian motivasi ekstrinsik harus disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik, karena jika peserta 

didik diberikan motivasi ekstrinsik secara 

berlebihan maka motivasi instrinsik yang sudah ada 

dalam diri siswa akan hilang. Motivasi ekstrinsik 

dapat membangkitkan motivasi instrinsik, sehingga 

motivasi ekstrinsik sangat diperlukan dalam 

pembelajaran.48 

        Dimyanti mengemukakan bahwa “motivasi 

ekstrinsik dapat berubah menjadi motivasi 

instrinsik jika siswa menyadari pentingnya belajar”. 

Motivasi ekstrinsik juga sangat diperlukan oleh 

peserta didik dalam pembelajaran karena adanya 

kemungkinan perubahan keadaan peserta didik dan 

juga faktor lain seperti kurang menariknya proses 

belajar mengajar bagi peserta didik. Motivasi 

ekstrinsik dan instrinsik harus saling menambah 

dan memperkuat sehingga individu dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.49 

       Pentingnya motivasi bagi siswa menurut 

Dimyati dan Mudjiono, adalah: 

1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, 

proses dan hasil akhir belajar. 

2) Menginformasikan tentang usaha belajar, 

bila dibanding dengan teman sebaya 

sebagai ilustrasi, terbukti kegiatan usahanya 

belum memadai, maka ia berusaha setekun 

mungkin agar berhasil. 

3) Mengarahkan kegiatan belajar, mengetahui 

bahwa dirinya belum belajar secara efektif, 

maka ia merubah perilaku belajarnya. 
 

48 A.M Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,. 97 
49 Dimiyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: 

Asdi Mahasatya, 2002), 76 
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4) Membesarkan semangat belajar. 

5) Menyadarkan tentang adanya perjalanan 

belajar dan kemudian bekerja. 

        Gejala kurang motivasi belajar akan 

dimanifestasikan baik secara langsung dalam 

tingkah laku. Beberapa ciri tingkah laku yang 

berhubungan dengan rendahnya motivasi 

belajar: 

a) Malas melakukan tugas kegiatan belajar, 

seperti malas mengerjakan PR, malas dalam 

membaca, dan lain-lain. 

b) Bersikap acuh tak acuh, menentang dan 

sebagainya. 

c) Menunjukkan hasil belajar yang rendah di 

bawah nilai rata-rata yang dicapai 

kelompoknya atau kelas. 

d) Menunjukkkan tingkah laku sering 

membolos, tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan dan sebagainya. 

e) Menunjukkan gejala emosional yang tidak 

wajar seperti pemarah, mudah tersinggung.50 

       Menurut Syaiful Bahri Djamarah yang 

tergolong bentuk motivasi belajar ekstrinsik antara 

lain: 

a) Belajar demi memenuhi kewajiban. 

b) Belajar demi menghindari hukuman yang 

diancam. 

c) Belajar demi memperoleh hadiah material yang 

dijanjikan. 

d) Belajar demi meningkatkan gengsi sosial. 

 
50 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, 79. 
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e) Belajar demi tuntutan jabatan yang ingin 

dipegang atau demi memenuhi persyaratan 

kenaikan jenjang. 

f) Belajar demi memperoleh pujian dari orang 

yang penting. 

       Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi 

instrinstik adalah bentuk motivasi yang  di dalam 

aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 

berdasarkan dorongan secara muthlak berkaitan 

dengan aktivitas belajar. Yang tergolong dalam 

motivasi instrinsik adalah: 

a) Belajar karena ingin mengetahui seluk-beluk 

masalah selengkap-lengkapnya. 

b) Belajar karena ingin menjadi orang terdidik 

atau menjadi ahli bidang studi pada 

penghayatan kebutuhan dan siswa berdaya 

upaya melalui kegiatan belajar untuk 

memenuhi kebutuhan ini hanya dapat 

dipenuhi dengan belajar giat.51  

        Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator dari 

motivasi ekstrinsik peserta didik yaitu: (a) ganjaran 

(award) atau hadiah (reward), (b) hukuman 

(punishment), (c) persaingan dengan 

teman/lingkungan (competition), dan pujian. 

a) Hadiah 

        Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada 

orang lain sebagai penghargaan atau kenang-

kenangan/ cenderamata. Pemberian hadiah yang 

sederhana ini perlu digalakkan karena relatif murah 

dan dirasakan cukup efektif untuk memotivasi anak 

didik dalam kompetisi belajar. 

 
51 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 117. 
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        Pernyataan verbal atau penghargaan dalam 

bentuk lainnya terhadap perilaku yang baik atau 

hasil belajar anak didik yang baik merupakan cara 

paling mudah dan efektif untuk meningkatkan 

motif belajar anak didik kepada hasil belajar yang 

lebih baik. Pernyataan seperti ‘’bagus’’, ‘’hebat’’ 

dan lain-lain di samping akan menyenangkan 

siswa, pernyataan verbal seperti itu juga 

mengandung makna interaksi dan pengalaman 

pribadi yang langsung antara siswa dan guru, dan 

penyampaiannya konkret, sehingga merupakan 

suatu persetujuan pengakuan sosial, apalagi kalau 

penghargaan verbal itu diberikan di depan orang 

banyak 

b) Pujian 

        Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat 

dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian adalah 

bentuk dari reinforcement yang positif dan 

sekaligus merupakan motivasi yang baik. Pujian 

harus diberikan secara merata kepada anak didik 

sebagai individu. 

c) Hukuman 

        Hukuman akan menjadi alat motivasi bila 

dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan 

karena dendam. Pendekatan edukatif dimaksud di 

sini sebagai hukuman yang mendidik dan bertujuan 

memperbaiki sikap dan perbuatan anak didik yang 

dianggap salah. 

d) Persaingan dengan teman 

        Kompetisi atau persaingan yang dapat 

dijadikan sebagai alat belajar dapat persaingan 

antar individu maupun antar kelompok. Jika ini 

dikelola dengan baik maka dalam interaksi belajar 

akan kondusif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Penelitian   ini   menggunakan rancangan kualitatif 

deskriptif. Yang sumber data kami dapatkan dari 

observasi dan wawancara. Jadi data yang kami peroleh 

benar-benar langsung dari narasumbernya. Karena, jika 

tidak menggunakan pendekatan ini maka tidak akan 

valid datanya karena umumnya hanya orang-orang 

tertentu saja yang mengetahui tentang tempat penelitian 

ini. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam 

mengatasi masalah ini adalah studi kasus. Studi kasus 

adalah penelitian yang diarahkan untuk menghimpun 

data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman 

dari kasus tersebut. Studi kasus dapat terdiri atas satu 

unit atau lebih dari satu unit, tapi merupakan satu 

kesatuan. Dalam studi kasus, digunakan berbagai teknik 

pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi 

dokumenter semuanya difokuskan untuk mendapatkan 

kesatuan data dan kesimpulan.52 

B.  Kehadiran Peneliti 

 Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup 

rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

Pengertian instrumen di sini tepat karena ia menjadi 

segalanya dari keseluruhan proses penelitian.53 

 
52 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi 

Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 62 
53 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Rosdakarya, 2014), 168 
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Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 

pengumpul data. Instrumen selain peneliti juga 

pedoman wawancara, pedoman observasi dan 

sebagainya, tetapi fungsinya sebatas sebagai pendukung 

tugas peneliti sebagai instrument. Pada penelitian ini 

peneliti sebagai pengamat aktivitas, pewawancara dan 

observatory subjek penelitian langsung hadir ke Pondok 

pesantren Darul Huda Mayak. Peneliti memasuki dan 

memahami latar penelitian mulai mengambil data 

dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, dan guru. Observasi juga 

dilakukan dengan mengamati isi dokumen guna 

memperoleh informasi yang terjadi di waktu sebelum 

peneliti hadir atau kejadian-kejadian di saat peneliti 

sedang tidak berada di sekolah. 

C.  Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak, Jalan Ir. H. Juanda Gg. VI No. 38 

Mayak, Tonatan, Ponorogo, pada bulan Juli tahun 2018. 

Dengan lokasi yang sangat strategis ini memudahkan 

peneliti dalam mendalami apa yang ingin ditelitinya. 

Dan pada pesantren Darul Huda ini sebelumnya belum 

pernah ada yang membahas tentang manajemen 

kedisiplinannya.  

        Pondok Pesantren Darul Huda Mayak adalah salah 

satu pondok pesantren yang berada di kabupaten 

Ponorogo ini. Dengan jumlah santri yang kurang lebih 

2079 orang santri.54 Di Pesantren Darul Huda ini masih 

beberapa ditemukan dalam hal kedisiplinannya kurang 

begitu disiplin sesuai dengan peraturan yang telah 

 
54 lihat dalam transkrip observasi pada lampiran ini, 

kode:06/O/16-IV/2019 
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ditetapkan oleh pondok pesantren ini. Kemudian selain 

kurangnya disiplin atas peraturan pondok, ada juga 

beberapa yang kurang memperhatikan belajar wajibnya 

dan beberapa santri menjadikan waktu yang seharusnya 

dimanfaatkan untuk mengkaji atau mutholaah pelajaran 

atau kitabnya ada ditemukan beberapa yang digunakan 

hanya untuk mengobrol atau menggunakan waktunya 

hanya untuk bercanda ria saja. Maka dari sinilah 

pengurus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

membentuk suatu kepengurusan yang menangani 

kedisiplinan para santri di pesantren.  

D. Sumber Data 

        Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini 

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.55 Kata-kata 

dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber 

data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

perekaman video/audio tape, pengambilan foto, dan 

lain-lain.  

        Pencatatan sumber data utama melalui wawancara 

atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat dan bertanya. Bahan 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dibagi atas 

sumber buku, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan 

dokumen resmi.56 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif 

adalah wawancara mendalam, observasi dan 

 
55 Ibid., 157. 
56 Ibid., 159.  
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dokumentasi.57 Di samping itu untuk melengkapi data 

diperlukan dokumentasi tentang bahan-bahan yang 

ditulis tentang subjek.58 

1. Wawancara 

Wawancara kualitatif merupakan salah satu 

teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (interviewer). Secara 

umum wawancara dapat dibedakan menjadi 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, 59 pada 

kali ini peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstruktur. 

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, 

keberhasilan dalam mendapatkan data atau 

informasi dari obyek yang diteliti sangat 

bergantung pada kemampuan peneliti dalam 

melakukan wawancara. Kegiatan wawancara ini 

untuk mendapatkan data dan informasi yang 

berhubungan dengan segala aktivitas dan hal-hal 

yang berhubungan dengan implementasi 

manajemen kedisiplinan, tingkat motivasi belajar 

santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada Kyai, 

guru, segenap pengurus, dan beberapa santri sesuai 

dengan kebutuhan informasi.  

2. Pengamatan atau observasi 

 
57 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi Ed. Rev (Ponorogo: FATIK IAIN Ponorogo, 2018), 

45.  
58 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2017), 308. 
59 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. 

Ed. Rev (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 198.  
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Teknik observasi (pengamatan) merupakan 

suatu teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, 

benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan 

perasaan. Metode observasi merupakan cara yang 

sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek 

penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau 

ruang.60 

Pada dasarnya observasi ini digunakan untuk 

melihat dan mengamati perubahan fenomena sosial 

yang tumbuh dan berkembang yang kemudian 

dapat dilakukam penilaian atas perubahan tersebut. 

Bagi observer bertugas melihat objek dan kepekaan 

mengungkap serta membaca permasalahan dalam 

moment-moment tertentu dengan dapat 

memisahkan antara yang diperlukan dengan yang 

tidak diperlukan.61 

Dalam penelitian ini teknik observasi 

digunakan untuk mengamati dan mencatat berbagai 

peristiwa yang berkaitan dengan implementasi 

manajemen kedisiplinan, dan motivasi belajar 

santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.62 Dalam teknik dokumentasi ini 

 
60  M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif, 165. 

61 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 63. 
62  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 329. 
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digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

segala hal yang terkait dengan sejarah berdirinya 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, letak 

geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, 

visi dan misi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, 

struktur organisasi Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak serta keadaan santri Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak. 

F.  Teknik Analisis Data 

        Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.63 

 Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang diberikan Miles & Huberman. Miles & Huberman, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, meliputi: data reduction, 

data display dan conclusion/verification.64 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

 
63 FATIK, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 48. 
64 Ibid.,   
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       Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan membuat kategori. Dengan demikian 

data yang telah direduksikan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data 

ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan 

chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data, maka pola tersebut menjadi 

baku dan akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. 

3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan 

Sementara) 

Langkah terakhir dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

yang diharapkan adalah merupakan temuan baru 

yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya kurang jelas kemudian diteliti 

menjadi jelas dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Kesimpulan ini digunakan untuk menjawab 

masalah yang dirumuskan sejak awal.65  

 
65 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 345.  
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  Adapun langkah-langkah analisis 

model interaktif yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman ditunjukkan pada gambar berikut 

ini:66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Teknik Analisis Data menurut Miles 

dan Huberman 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

        Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas), 

keandalan (reliabilitas), dan derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredebilitas data). Berikut ini 

 
66 Ibid., 338.  
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dipaparkan teknik pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian kualitatif adalah:67 

1. Keikutsertaan yang diperpanjang 

       Perpanjangan keikutsertaan peneliti berarti 

tinggal di lokasi penelitian sampai mencapai 

kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai. 

Apabila hal itu dilakukan: 

a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti 

pada konteks. 

b. Membatasi kekeliruan (biases) peneliti. 

c. Mengonpensasikan pengaruh dari kejadian-

kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. 

d. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan 

memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayan data yang dikumpulkan.68  

2. Pengamatan yang tekun/keajegan pengamatan 

 Keajegan pengamatan berarti mencari secara 

konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam 

kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan 

dan apa yang tidak dapat.69  

3. Triangulasi 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

 
67 M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif , 320.  
68  Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, 327.  

69 Ibid., 329. 
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atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 

ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.70  

4. Pengecekan sejawat melalui diskusi 

 Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan 

sejawat di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

berupa pendapat, masukan, dan kritiknya atas 

temuan sementara penelitian.71 Teknik ini 

mengandung beberapa maksud sebagai salah satu 

teknik pemeriksaan keabsahan data.  

H. Tahapan – tahapan penelitian 

       Tahapan penelitian kualitatif diharapkan 

memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan 

penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai 

penulisan laporan.72 Menurut Lexy J. Moelong tahapan 

penelitian kualitatif secara umum sebagai berikut:  

1. Tahap pra-lapangan, meliputi menyusun rancangan 

penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus 

perizinan, menjajagi dan melihat keadaan, 

memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan instrumen penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, 

berperan serta sambil mengumpulkan data. 

 
70 Ibid., 330. 
71 Ibid., 333. 
72 M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif, 144. 
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3. Tahap analisis data meliputi analisis data, 

mengambil kesimpulan dan verifikasi narasi hasil 

analisis.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, 127-148 
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BAB IV 

TEMUAN DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak 

        Pondok Pesantren Darul Huda pada awal 

berdirinya mempunyai pengertian yang sederhana 

sekali yaitu tempat pendidikan yang mempelajari 

ilmu pengetahuan agama Islam di bawah 

bimbingan seorang guru atau Kyai. Pondok 

Pesantren Darul Huda yang menerapkan sistem 

dan metode salafiyah dan modern ini berdiri pada 

tahun 1968 di bawah asuhan KH. Hasyim Sholih. 

        Tantangan yang harus dihadapinya pada 

waktu itu adalah kurangnya sarana prasarana 

penunjang pendidikan. Selama 13 tahun KH. 

Hasyim Sholih bekerja keras untuk mengatasi 

hambatan ini. Baru sekitar tahun 1980 upaya ini 

mulai membuahkan hasil. Pondok pesantren mulai 

banyak mengalami kemajuan, baik dari segi fisik, 

kuantitas maupun kualitas. 

a. Menuju Pengelolaan Yayasan 

       Belajar dari pengalaman, banyak pondok 

pesantren yang termasyhur tapi kemudian 

tenggelam setelah pengasuhnya meninggal. 

        Menurut pengamatan KH. Hasyim Sholih 

tanpa mempertimbangkan minat, pengasuh 

turun temurun lewat garis ahli waris adalah 

penyebab masalah itu, untuk mengantisipasi 

hal tersebut maka, sejak tahun 1983 sistem 

pengelolaan ahli waris pada Pondok Pesantren 

Darul Huda dihapus, diganti dengan 
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pengelolaan sistem yayasan. Selanjutnya 

kaderisasi tidak hanya terbatas pada sistem 

keluarga semata, tapi juga berdasarkan pilihan, 

kemauan dan kemampuan. Dengan demikian 

yayasan sejak dini bisa leluasa mencari dan 

mendidik kader-kader. 

b. Perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren 

Darul Huda 

        Menjawab tantangan dan tuntutan zaman 

serta terdorong untuk berperan aktif 

melaksanakan program pemerintahan untuk 

membangun manusia seutuhnya berdasarkan 

Pancasila dan UUD  1945. Pondok Pesantren 

Darul Huda mendirikan Madrasah Salafiyah 

Miftahul Huda (Diniyah). Pada awalnya 

jenjang pendidikan Madrasah Miftahul Huda 

tidak berbeda dengan pondok-pondok salaf 

yakni mulai dari kelas sekolah persiapan atau 

Ibtidaiyah jenjang pendidikan 2 tahun, 

Tsanawiyah jenjang pendidikan 3 tahun dan 

Madrasah Aliyah jenjang pendidikan 3 tahun, 

sehingga apabila menginginkan tamat 

Madrasah Miftahul Huda harus menempuh 

waktu 8 tahun. Kemudian mulai pada tahun 

1999/2000 sampai sekarang kurikulum 

pendidikan Madrasah Miftahul Huda 

mengalaami perubahan yang mulanya. 

Pendidikan yang dimulai dari Ibtidaiyah 

sampai dengan Aliyah menjadi pendidikan 

yang berjenjang 6 tahun kemudian 

dilanjutkan dengan kelas lanjutan yakni 

program takhassus. Madrasah tersebut 

diselenggarakan pada sore dan khususnya 

mata pelajaran agama dengan sistem salafiyah 
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murni. Sedangkan untuk menyempurnakan 

sistem pendidikan yang dapat memenuhi 

kebutuhan akan pembangunan manusia 

seutuhnya, Yayasan Pondok Pesantren Darul 

Huda pada tahun 1989 dengan seizin 

pemerintah atau Departemen Agama Provinsi 

Jawa Timur berhasil mendirikan pendidikan 

formal berupa Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah Darul Huda yang 

diselenggarakan pada pagi hari. Keduanya 

menggunakan kurikulum Depag yang 

disempurnakan pada tahun 1994, keduanya 

mendapatkan status yang diakui. Pada tahun 

yang sama yakni tahun 1994 Yayasan Pondok 

Pesantren Darul Huda membuka lembaga 

pendidikan baru berupa Madrasah Aliyah 

Keagamaan (MAK/MAPK).74 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak   

        Pondok Pesantren Darul Huda secara 

geografis terletak di kota Ponorogo, tepatnya di 

jalan Ir. H. Juanda Gang IV Nomor 38 Dusun 

Mayak, Desa Tonatan, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 

        Pondok Pesantren Darul Huda merupakan 

salah satu pondok pesantren yang lokasinya 

sangat strategis karena terletak di jantung kota 

Ponorogo. Batas-batas lokasinya adalah: 

Sebelah utara    : Jl. Menur Ronowijayan  

Sebelah selatan : Kantor Departemen Agama 

 
74 Lihat dalam transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian 

ini, kode: 01/D/01-IV/2019 
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Sebelah timur : Jl. Suprapto 

Sebelah barat : Jl. Ir. H. Juanda Gang VI.75 

3. Visi, Misi dan Tujuan 

        Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, 

Pondok Pesantren Darul Huda memiliki visi dan 

misi dalam perkembangannya. Adapun visi, misi 

dan tujuan Pondok Pesantren Darul Huda tersebut 

sebagai berikut: 

a. Berilmu 

b. Beramal 

c. Bertakwa dengan dilandasi akhlakul karimah 

        Misi Pondok Pesantren Darul Huda adalah 

menumbuhkan budaya ilmu, amal dan takwa serta 

akhlakul karimah pada jiwa santri dalam 

pengabdiannya kepada masyarakat. 

        Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh 

Pondok Pesantren Darul Huda adalah mendidik 

santri yang berilmu, beramal, bertakwa dan 

berakhlakul karimah. Pondok Pesantren Darul 

Huda menganut sistem salafiyah haditsah, 

sebagaimana motto Pondok Pesantren Darul Huda 

yaitu “melestarikan  barang  yang  kuno   yang   

baik   dan   mengambil   barang baru yang lebih 

baik”.76 

 

 

 
75 Lihat dalam transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian 

ini, kode: 02/D/01-IV/2019 
76 Lihat dalam transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian 

ini, kode: 03/D/01-IV/2019 
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4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darul 

Huda 

        Di dalam suatu lembaga pendidikan perlu 

adanya penataan kestrukturan untuk memudahkan 

membagi tugas dalam suatu organisasi, begitu 

pula dalam pondok pesantren. Dengan adanya 

struktur dalam pondok pesantren, kewenangan 

masing-masing unit saling bekerja sama dan 

membantu untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan.77 

        Adapun struktur kepengurusan Pondok 

Pesantren Darul Huda Putra bisa dilihat di 

lampiran. 

5. Keadaan Data Santri Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak 

        Data santri seluruh asrama putra pondok 

pesantren Darul Huda adalah sebagai berikut: 

a. Asrama Ar-Roudhoh 

       Asrama Ar-raudhoh adalah asrama yang 

dihuni oleh santri tingkat Tsanawiyah. Asrama 

Ar-raudhoh ini memiliki gedung sebanyak 2 

gedung dengan masing-masing gedung memiliki 

3 lantai. Dan masing-masing lantai memiliki 4 

kamar. Maka jumlah kamar yang ada di arsama 

Ar-raudhoh sebanyak 24 kamar, dengan 

perincian 1 kamar Lab. Organisasi Tsanawiyah, 

1 kamar pengurus dan 22 kamar santri mulai 

dari kelas VII MTs sampai kelas IX MTs. 

 

 
77 Lihat dalam transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian 

ini, kode: 04/D/01-IV/2019 
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b. Asrama Tan’im 

       Asrama  Tan’im adalah asrama yang dihuni 

oleh campuran Tsanawiyah dan Aliyah yang 

menjadi santri baru angkatan tahun ajaran. 

Asrama tan’im ini  memiliki 3 lantai dengan 

jumlah kamar perlantainya 4 kamar. Pada 

asrama tan’im ini memiliki 1 kamar pengurus 

yakni pengurus kesehatan. 

c. Asrama Yalamlam 

        Asrama Yalamlam adalah asrama dengan 

berpenghuni santri tingkat Aliyah umumnya 

namun ada juga beberapa yang dari tingkat 

Tsanawiyah. Dengan perincian yakni pada 

asrama Yalamlam memiliki 5 lantai namun yang 

digunakan kamar adalah lantai 1 sampai lantai 4, 

sedangkan lantai 5 digunakan sebagai Aula 

santri. Pada setiap lantainya terdapat 10 kamar 

kecuali lantai 1 dan lantai 2 hanya terdapat 9 

kamar saja. Pada lantai 1 asrama Yalamlam 

digunakan untuk kamar khusus yakni kitab 

salafiyah serta kamar pengurus. Pada asrama 

Yalamlam ini mulai dari lantai 2 sampai 4 

memiliki satu kamar pengurus perlantai yakni 

kamar 7. 

d. Asrama Jufah 

        Asrama Jufah adalah asrama yang dihuni 

oleh pengurus-pengurus pusat. Dengan jumlah 

kamar 7 kamar, dengan perincian yakni kamar 1 

Jufah adalah kamar pengurus harian, kamar 2 

Jufah adalah kamar USP (Unit Simpan 

Pertelekomunikasian) kamar tempat untuk 

menabung para santri dan tempat untuk telepon 
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santri (WarTel). Kamar 3 Jufah adalah kamar 

pengurus pendidikan, kamar 4 Jufah adalah 

kamar pengurus kebersihan, kamar 5 Jufah 

adalah kamar pengurus peribadatan, kamar 6 & 

7 Jufah adalah kamar pengurus keamanan. 

        Maka jumlah keseluruhan santri putra Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak mulai dari asrama 

Ar-raudhoh sampai asrama Jufah kurang lebih 

adalah sekitar 2240 orang santri.78 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Perencanaan Manajemen Kedisiplinan untuk 

Memotivasi Santri di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak 

Berdasarkan realita, Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak mempunyai salah satu tujuan 

yakni mendidik santri-santrinya sesuai dengan 

motto pondok pesantren yakni, berilmu, beramal, 

bertaqwa dan dilandasi akhlakul karimah. Dengan 

demikian untuk mensukseskan hal tersebut 

dibentuk pengurus di bidang masing-masing untuk 

menertibkan para santri. 

Menurut ketua pondok putra dalam 

perencanaan ini dimusyawarohkan dengan para 

ketua-ketua bidang mulai dari pendidikan, 

kebersihan, keamanan, binkat, kesehatan, sarana 

dan prasarana serta peribadatan.79 Di sini para 

ketua-ketua bidang belum mengetahui konsep dasar 

 
78 Lihat dalam transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian 

ini, kode: 05/D/01-IV/2019 
79 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 01/W/16-III/2019 
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apa yang dilakukannya, maka dalam kegiatan 

musyawaroh perencanaan kedisiplinan ini 

sepenuhnya tanggungjawab dari ketua pondok. 

Setelah ketua pondok melakukan musyawaroh 

dengan para ketua bidang, maka untuk 

pelaksanaannya dipasrahkan sepenuhnya kepada 

masing-masing bidang namun, tetap di bawah 

tanggungjawab ketua pondok. Kemudian dalam 

penindaklanjutannya tersebut para ketua bidang 

yang bersangkutan yang telah bermusyawaroh 

dengan ketua pondok akan menyampaikan hasil 

musyawaroh tersebut dengan para anggotanya.  

Dalam rapat pertama yang dilakukan oleh 

ketua pondok ini sebelumnya belum ada yang 

mengetahui termasuk calon ketua KPMB tersebut, 

yang bahwasanya dialah yang akan menjadi ketua 

nantinya. Karena dalam rapat kali ini adalah lebih 

ke pembentukan kepanitiaan. Setelah itu kami 

mewawancarai dari ketua KPMB, ternyata 

pembahasan pembagian tugas dalam 

mendisiplinkan santri terkait untuk meningkatkan 

motivasi belajarnya ini pada rapat yang kedua. 

Pada rapat yang kedua kali tersebut yang 

memoderatori adalah langsung dari ketua KPMB 

terpilih, dalam pembahasannya tersebut ia 

membahas program kerja dalam pendisiplinan 

tersebut. Pada rapat tersebut tidak hanya membahas 

pada kedisiplinan dalam belajar saja. Namun juga 

membahas terkait absensi, yang pada 

pelaksanaannya dipegang penuh oleh bidang 

keamanan tetapi tetap bekerja sama dengan bagian 

pengurus yang lainnya. Dalam hal presensi ini 

mereka para santri yang akan melakukan absensi 

harus membawa persyaratan yakni telah membawa 
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buku pelajaran yang akan dibuat untuk bahan 

belajarnya masing-masing dengan tujuan setelah 

melakukan absensi ini mereka langsung ke 

kelasnya masing-masing. Selain itu, yang yang 

didisplinkan adalah pada lingkungan sekitar 

mereka terkait dengan kebersihannya. Dan terkait 

dengan pendisiplinan lingkungan ini mereka para 

santri wajib menjaga kebersihan terhadap tempat 

keseharian mereka baik lingkungan kebersihan di 

kamar ataupun kebersihan kelasnya. Karena, 

lingkungan yang bersih akan menjadikan 

kenyamanan dalam melaksanakan segala aktifitas 

terkhusus dalam belajar. 

Kami mewawancarai dari pengurus KPMB 

telebih dahulu terkait hal ini: 

“Dalam kenyataannya seperti ini jadi para 

pngurus semuanya dikumpulkan oleh pak lurah 

saat rapat pertama kali, hasil rapat pertama kali 

tersebut adalah terkait dengan pembentukan 

kepanitian kedisiplinan ini. Saya sendiri waktu itu 

juga belum mengetahui hal tersebut dengan sontak 

saya pun juga kaget saat pak lurah 

mengutarakannya. Kemudian pada rapat yang 

selanjutnya adalah penyampaian program kerjanya 

barulah dari sini kami menempatkan diri masing-

masing sesuai dengan yang telah ditugaskan, baik 

dari kedisiplinan belajar, kedisiplinan kehadiran 

dan bahkan dari kedisiplinan kebersihan. Untuk 

kebersihan ini yang pelu diperhatikan adalah 

terkait lingkungan kesehariannya baik di kamar 

maupun di kelas belajarnya. Maka ini menjadi 
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kewajiban bagi mereka para santri untuk selalu 

menjaga kebersihan di sekitar mereka”4  

Kemudian selanjutnya kami mewawancarai 

dari keamanan yang mengurusi terkait absensi: 

“Dalam pelaksanaan, yang kami tekankan 

adalah terkait absensi dengan memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan oleh pengurus 

yang lainnya, yakni para santri yang akan 

melakukan absensi harus terlebih dahulu untuk 

membawa buku pelajaran yang akan dibuat untuk 

bahan belajar kala tersebut. Maka, apabila ada 

yang belum membawa buku tersebut otomatis 

belum kami absenkan, dan ini pun juga begitu 

efektif selama ini. Karena, mereka setelah absen 

sudah tidak perlu untuk kembali lagi ke asrama 

yang akan mengulur-ulur waktu yang telah 

ditentukan mereka para santri langsung menuju ke 

tempat belajarnya masing-masing.”5 

Kami mewawancarai ketua pondok; 

“Dalam kegiatan yang kami tertibkan 

kaitannya dengan kedisiplinan ini adalah 

kedisiplinan kehadiran dengan adanya absensi, 

kedisiplinan kebersihan dengan pengawasan dari 

bidang kebersihan dan kedisiplinan dalam belajar 

 
4 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 03/W/18-III/2019 
5 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 02/W/16-III/2019 
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yang diawasi oleh para KPMB, sementara ini yang 

kami tekankan dalam kedisiplinan para santri.”82 

Menurut salah satu ketua bidang pada saat 

itu, yang kami wawancarai adalah koordinator 

keamanan, ia mengatakan bahwa  

       “Untuk menselaraskan apa yang akan 

direncanakan maka yang telah dimusyawarohkan 

dengan ketua pondok kami sampaikan kepada 

seluruh anggota keamanan, yang mana nantinya 

akan mempermudah dalam kita menjalankan 

amanah yang telah kita emban ini. Dalam 

perencanaan manajemen kedisiplinan yang kami 

yang tangani adalah terkait peraturan pondok 

pesantren yang ada. Karena ada beberapa konco-

konco santri yang masih belum mentaati peraturan 

yang ada” 83 

        Kemudian kami juga mewawancarai dari 

ketua pondok terkait orang-orang yang 

menggerakkan dalam kedisiplinan ini, beliau 

mengatakan bahwa semua penguruslah yang 

menjadi penggeraknya. Namun, tetap ada 

pengawasnya yang mengawasi terhadap apa yang 

telah dilukakannya. Karena memang dalam 

keorganisasian agar menjalankan sesuai dengan 

yang telah direncanakan maka harus ada yang 

mengawasi agar mereka para pengurus tidak 

menyimpang. Beliau mengatakan: 

 
82 Lihat dalam transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian 

ini, kode: 06/D/28-IX/2019 
83 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 05/W/18-III/2019 
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        ”Dalam perencenaan juga telah ditentukan 

terkait siapa saja yang akan menjadi pelaksana 

dalam setiap harinya, siapa yang menjadi 

pengawas yang akan mengawasi kegiatan ini dan 

siapa saja yang akan mengkondisikan para 

pengurusnya. Maka kita akan bahas satu persatu 

terkait hal tersebut yang pertama adalah siapa saja 

yang akan menjalankan kegiatan ini sehari-

harinya, yakni mereka pengurus yang telah 

ditunjuk dalam melakukan pelaksanaanya tidak 

hanya satu atau dua orang saja namun semua 

pengurus yang telah ditunjuk. Mereka semua akan 

bekerja sama antara satu dengan yang lainnya 

untuk menjalankan kegiatan sehari-hari agar tidak 

ada kesenjangan atau iri-irian satu sama lainnya 

dan untuk mempermudah pekerjaan maka 

dilakukan bersama-sama. Selanjutnya untuk 

pengawas yang mengawasi kegiatan ini adalah 

langsung dari bapak lurah yang akan sering 

dilaporkan kegiatannya kepada bapak Kepala 

Bagian Kepesantrenan yang nantinya juga akan 

dipanggil langsung oleh beliau. Kemudian untuk 

yang mengawasi para pengurus yang 

melaksanakan kegiatan ini adalah langsung dari 

beliau bapak Kepala Bagian Kepesantrenan namun 

dalam pelaksanaannya pun juga dari pak lurahlah 

yang mengawasinya barulah jika nanti ditanya 

oleh beliau pak lurah mengutarakan semuanya. 

Itulah sedikit banyak tugas-tugas yang diemban 

oleh masing-masing pengurus.”6 

 
6 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 05/W/18-III/2019 
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Sama halnya dengan suatu ketetapan maka dalam 

kedisiplinan inipun juga aturannya yang mengatur 

perihal tersebut, sehingga konco-konco santri pun 

juga tidak menyepelekan ketetapan ini.7 

Jadi, ketika dalam suatu pesantrenpun 

belum tentu orang-orang atau para santri sadar akan 

apa yang harusnya mereka lakukan namun, para 

pengurus pun juga tidak mendiamkan hal yang 

seperti itu. 

2. Penerapan Kedisiplinan dalam Memotivasi 

Belajar Santri Darul Huda Mayak Ponorogo 

       Dalam kenyataan yang ada di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak setelah adanya 

perencanaan yang dilakukan oleh ketua pondok dan 

sejumlah ketua-ketua bidang maka untuk 

selanjutnya adalah pelaksanaan kedisiplinan dalam 

memotivasi belajar para santri. Ketika penerapan 

kedisiplinan ini ada beberapa yang diberi sanksi 

atau hukuman atas apa yang mereka perbuat. Kami 

mewawancarai ketua pondok beliau mengatakan: 

       “Tugas mereka para panitia dalam 

pelaksanaan pun juga berbeda bagi panitia KPMB 

mereka mengontrol daripada kelas-kelas yang 

telah dijadikan denah oleh panitia dalam belajar, 

namun sebagian juga ada yang mengontrol asrama 

karena tidak menutup kemungkinan bahwa di 

asrama pun masih ada santri. Dan dalam 

kenyataannya pun ditemukan ada beberapa santri 

yang mana mereka menghindari untuk 

 
7 Lihat dalam transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 07/D/01-X/2019 
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melaksanakan kegiatan belajar yang telah 

diwajibkan oleh pengurus. Dengan demikian, 

setiap harinya akan ada para santri yang diberi 

takziran berupa dipajang berdiri di depan asrama 

mereka. Dengan tujuan agar menjadi perhatian 

bagi para santri yang lain.”85 

         Dalam pelaksanaan ini yang didisiplinkan 

adalah mereka para santri mulai dari tingkat 

Madrasah Tsanawiyah sampai pada santri 

Madrasah Aliyah untuk dari tingkat Mahasiswa 

adalah sebagian menjadi pengurusnya dan yang 

sebagian lagi adalah mereka melaksanakan Diniyah 

malam hari. Karena pada tingkat inilah mereka 

terkadang masih labil jika belum didisiplinkan dan 

disadarkan terkait dengan belajarnya. Terkait hal 

ini kami mewawancarai terlebih dahulu oleh ketua 

KPMBnya dia mengatakan bahwa: 

       “Untuk kedisiplinan ini yang kami disiplinkan 

adalah santri dari tingkat Tsanawiyah dan Aliyah 

untuk mahasiswa sudah tidak lagi karena 

pertimbangannya juga selain sebagian menjadi 

pengurus dari KPMB ini mereka para mahasiswa 

lebih kepada ke kegiatan pondoknya seperti roan, 

pengurus bidang dan juga kalau malam masih ada 

yang Diniyah. Maka dari kami yang kami 

prioritaskan adalah dari tingkat Tsanawiyah dan 

Aliyah saja.”86 

 
85 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 01/W/16-III/2019 
86 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 03/W/18-III/2019 
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       Kemudian tidak hanya kepada ketua KPMB 

saja namun juga kepada ketua pondok juga yang 

kami wawancarai terkait yang didisiplinkan ini, 

beliau mengatakan: 

       “Dalam mendisiplinkan ini kami hanya 

mendisiplinkan konco-konco Tsanawiyah dan 

Aliyah saja karena kebanyakan dari mereka belum 

memiliki kesadaran sendiri terhadap kebutuhan 

mereka, maka agar selaras dengan anggapan 

orang tua di rumah bahwa anaknya di sini belajar 

maka kami dari pengurus menekankan sekali dari 

konco-konco Tsanawiyah dan Aliyah untuk 

melaksanakan kedisiplinan dan sedangkan dari 

tingkat mahsiswanya mereka menjadi pengurus 

untuk mengurusi mereka yang diwajibkan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pendisiplinan. 

Dan juga agar lebih efisien jika yang mengurusi 

dari tingkat Aliyah/ Tsanawiyah pasti nanti akan 

ada kurang terimanya dari sisi yang didisiplinkan 

dan ada rasa kurang berani bertindaknya dari sisi 

yang menindak.”8 

        Di sini kami mewawancarai departemen 

keamanan yang mana pada penerapan kedisiplinan 

ini bidang ini sangat berperan yakni presensi santri. 

Yang mana pada presensi ini untuk mewajibkan 

santri belajar wajib yang dilaksanakan pada ba’dha 

Isya’. Kami mewawancarai wakil ketua pondok 

beliau mengatakan: 

       “Pelaksanaan kedisiplinan dalam memotivasi 

belajar santri di Pondok Pesantren Darul Huda 

 
8Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 04/W/18-III/2019 
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Mayak meliputi dari penindaklanjutan proses 

rencana yang telah dilakukan oleh masing-masing 

bidang dan departemen. Wujud dari pelaksanaan 

ini adalah diadakannya suatu absensi santri, 

adanya kewajiban belajar wajib dan adanya 

pengurus Komisi Pemberantas Malas Belajar 

(KPMB).”87 

        Kami mewawancarai anggota departemen 

keamanan yang mengurusi pada bidang presensi. 

Menurut Sdr. Rahmad Ibrahim yang kami 

wawancarai: 

         “Presensi adalah salah satu yang sangat 

diperlukan ketika suatu kedisiplinan akan 

diterapkan, karena pada presensi seseorang akan 

tepat dan sesuai dengan apa yang seharusnya 

dilakukan.”88 

3. Evaluasi Manajemen Kedisiplinan dalam 

Memotivasi Belajar Santri Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Ponorogo 

       Setelah melakukan perencanaan dan suatu 

penerapan maka yang diperlukan adalah evaluasi. 

Dan pada pondok pesantren ini juga ada evaluasi 

terhadap apa yang telah dilakukan. Dan pada 

evaluasi ini ditemukan beberapa permasalahan-

permasalahan yang ada di pelaksanaan dan juga 

perencanaan. Dalam evaluasi ini yang dilakukan 

adalah dari masing-masing bidang dengan 

 
87 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 10/W/25-VIII/2019 
88 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 01/W/16-III/2019 
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anggotanya terlebih dahulu baru kemudian 

dilakukan evaluasi dengan ketua pondok.  

Menurut ketua pondok  “Untuk evaluasi di sini 

kami melaksanakannya dengan dua tahap yakni 

untuk tahap pertama evaluasi dilakukan oleh 

masing-masing bidang terlebih dahulu baru 

kemudian setelah itu dari ketua bidang evaluasi 

dengan kami (ketua pondok) pada evaluasi kali ini 

yang kami temukan adalah pertama, ketika dalam 

perencanaan yang telah ada para ketua tidak 

langsung melihat situasi dan kondisi atau tidak 

peka terhadap apa yang seharusnya dia lakukan, 

kedua, para ketua-ketua bidang tidak semuanya 

ikut nimbrung dalam kegiatan kedisiplinan dalam 

memotivasi santri ini. Ketiga, dalam 

pelaksanaannya ketua-ketua bidang hanya 

beberapa saja yang paham tugas dan mengerti apa 

yang seharusnya dia lakukan malah sebagian besar 

tidak ikut dalam pelaksanaan. Keempat, memang 

kedisiplinan dalam memotivasi belajar santri ini 

lebih terfokus hanya beberapa bidang saja.”89  

       Kemudian kami mewawancarai juga dari 

koordinator departemen keamanan ia mengatakan:  

       “Dalam evaluasi ini kami terlebih dahulu 

melaksanakannya dengan anggota, karena pada 

dasarnya kamilah yang melaksanakannya baru 

kemudian kami lanjutkan dengan pak lurah/ketua 

pondok”.90 

 

 
89 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 07/W/24-III/2019 
90 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 08/W/24-III/2019 
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        Dalam evaluasi ini kami menemukan adanya 

santri yang mendukung terkait hal tersebut dan ada 

pula yang kurang setuju karena alasan-alasan 

mereka yang mengganggu dan sebagainya. Namun, 

pada dasarnya sebagian besar dari mereka sangat 

terbantu dan mendukung sekali terkait adanya 

kedisiplinan ini dan bahkan ada dari mereka yang 

ingin sekali dari pengurus untuk menambah 

inovasi-inovasi yang baru sehingga bisa menjadi 

lebih efektif dan efisien lagi. Dan pada evaluasi ini 

pun kurang begitu efektif karena tidak 

menghadirkan dari perwakilan santri untuk diajak 

dalam forum musyawaroh tersebut. 

       Kami kemudian tidak hanya mewawancarai 

dari pengurus saja namun, dari santri juga kami 

wawancarai. Wawancara pertama kami lakukan 

kepada siswa kelas XI Aliyah, dia mengatakan: 

       “Dengan adanya kedisiplinan dalam belajar 

ini jujur saya sangat senang, karena saya belum 

memiliki keinginan yang kuat dalam melaksanakan 

belajar setiap harinya. Namun, dengan adanya 

kedisiplinan ini mau tidak mau saya harus 

melaksanakannya. Terlebih dalam hal ini sesuai 

dengan tujuan awal kita dari rumah yakni hanya 

untuk belajar saja. Namun, kami juga tidak 

mengelak jika terdapat kemungkinan jika nanti di 

tengah jalan kami ada yang melakukan 

penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan 

awak kami. Kemudian dalam belajar ini yang 

sangat mempengaruhi adalah lingkungan menurut 

saya, karena jika kita sedang belajar sedangkan 

yang lain lagi asyik bermain maka secara tidak 

langsung dalam fikiran kita adalah cepat selesai, 

cepat selesai dan cepat selesai saja karena sudah 
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tidak fokus lagi, dan agar kitapun juga cepat bisa 

ikut bermain dengan teman-teman tersebut. maka 

dari hal demikianlah yang membuat malas itu 

tumbuh kemudian sedikit demi sedikit dan akhirnya 

mengakar hingga malas tersebut mendarah daging 

dalam tubuh kita dan susuah untuk 

dihilangkannya”9 

 

         Kemudian kami juga melakukan wawancara 

kembali kepada santri yang lain kali ini pada santri 

kelas IX Tsanawiyah, dia mengatakan: 

        “Yang saya rasakan sendiri setelah 

ditertibkannya kedisiplinan ini khususnya kepada 

saya dalam hal belajar menjadi sangat terkontrol 

baik sekali. Namun yang disayangkan adalah saya 

merasakan kurang dari pengurus dalam 

mengurusnya yaitu terkait keterlambatan, bagi 

mereka yang terlambat menuju ke tempat belajar 

mereka, maka mereka dihukum dan otomatis waktu 

belajar mereka pun juga akan terbuang dengan 

menjalankan hukuman tersebut. hukumannya pun 

juga justru bukan ke penunjang belajar. Jadi yang 

saya temukan begini dahulu saat telat kurang lebih 

20 menit itupun karena saya mencari buku saya 

yang terselip tertimbun oleh buku-buku yang lain, 

kemudian saya berlari menuju kelas di mana 

tempat saya belajar namun setibanya saya di 

gerbang saya dihadang dan disuruh untuk berhenti 

di situ saya dan konco-konco yang terlambat 

dikumpulkan namun kami juga tidak langsung 

ditindak karena masih menunggu teman-teman 

 
9Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode:12/W/03-X/2019  
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yang lain yang terlambat, setelah saya dan teman-

teman semuanya berkumpul barulah kami ditindak 

oleh para pengurus KPMB. Lah tindakan demikian 

bukankah membuat saya dan teman-teman yang 

terlambat sudah tidak bisa belajar lagi pada waktu 

tersebut. maka saya sangat tidak setuju dengan 

adanya takziran dalam kedisiplinan belajar ini 

khususnya dalam hal keterlambatan atau 

pemberangkatan.”10 

 

       Kami melakukan lagi wawancara kepada santri 

yang lain: 

 

       “Jujur saya sangat senang dengan adanya 

kedisiplinan ini, karena ketika saya belajar banyak 

teman-teman saya yang juga belajar sehingga 

membuat saya menjadi lebih semangat lagi dalam 

belajar. Karena memang jika saya sedang belajar 

dan ada yang lain ikut belajar maka membuat saya 

ada yang mendukung kegiatan saya, begitu yang 

saya rasakan. Dan saya berharap kepada pengurus 

yang mengurusi terkait kedisiplinan belajar ini 

untuk tetap mempertahankan atau kalau bisa 

tolong untuk ditingkatkan lagi agar menjadi lebih 

baik lagi dan tentunya bisa menjadikan 

terealisasinnya tujuan kita dari rumah. Dan dalam 

penindakan kalau menurut saya kurang efektif 

karena jika konco-konco santri itu tidak ditindak 

dengan sesuatu yang membuatnya jera maka akan 

sama saja nantinya dia akan mengulangi hal yang 

sama terkhusus ini masalah keberangkatan soalnya 

 
10 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 11/W/03-X/2019 
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masih banyak sekali dari konco-konco itu yang 

kurang memperhatikan kaitannya dengan 

keberangkatan mereka ke kelas.”11 

        Secara umum, pada pelaksanaan manajemen 

kedisiplinan ini sudah sangat efektif jika melihat 

dan mendengar kasus-kasus dan orang-orang yang 

terlibat di dalamnya. Namun, tidak menutup 

kemungkinan jika diperlukan adanya perbaikan dan 

inovasi lagi supaya menjadi yang lebih baik dan 

efektif lagi. Karena dari wawancara-wawancara 

yang telah dilakukan sebagian besar dari mereka 

sangat senang sekali dengan ditertibkannya 

kedisiplinan ini, terutama hal untuk agar para santri 

memiliki motivasi yang kuat lagi dalam melakukan 

belajar, itu yang pertama. Kedua, para santri juga 

sangat senang sekali ketika saat-saat waktu belajar 

wajib tersebut yang dahulunya itu ditemukan 

sedikit banyak yang kehilangan uang maka setelah 

ditertibkannya kedisiplinan ini kasus-kasus 

kehilangan sudah sangat minim sekali mugkin 

karena asrama yang memang benar-benar kosong 

dalam artian tidak ada yang berada di kamar 

sehingga memungkinkan untuk para pengambil 

barang milik orang lain tanpa izin menjadi takut. 

Ketiga, ini juga yang membuat mereka sangat 

senang sekali terkait kebersihan, yakni baik asrama 

maupun madrasah yang kelas-kelasnya digunakan 

untuk keseharian kini telah minim sekali dari 

kotoran dan sampah serta sekarang ini mejadi 

asrama dan madrasah lebih indah dengan sangat 

diperhatikannya kebersihan tersebut. 
 

11 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 13/W/03-X/2019 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Perencanaan Kedisiplinan dalam 

Memotivasi Belajar Santri Darul Huda Mayak 

        Manajemen kedisiplinan yaitu cara atau proses 

untuk mengatur dalam hal menertibkan dan kepatuhan 

terhadap peraturan yang berlaku. Maka dalam hal 

memanajemen hal tersebut terlibatlah fungsi 

manajemen yang meliputi POAC (Planning, 

Organizing, Controling dan Actuating). 

        Dalam pendisiplinan terhadap motivasi santri 

sangat diperlukan kaitannya dengan fungsi manajemen. 

Menurut Sastrohadiwiryo fungsi manajemen dari 

forecasting sampai reporting.94 Menurut Hasibuan 

yaitu: “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.” Dari definisi di atas, 

penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu 

dan seni untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, 

di mana fungsi-fungsi manajemen tersebut bertujuan 

untuk mencapai tujuan bersama, individu, dan 

masyarakat secara efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada.95 

        Telah disebutkan sebelumnya unsur perencanan 

dalam manjemen adalah hal pertama kali yang 

dilakukan oleh seseorang dalam melakukan atau 

melaksanakan manajemen. Termasuk juga dalam hal ini 

adalah dalam perencanaan kedisiplinan ini juga menjadi 

 
94 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 95. 
95 Ibid.  
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unsur pertama yang dilakukan dalam memanajemen 

kedisiplinan. Dalam kenyataan yang ada dalam Pondok 

Pesantren Darul Huda ini sama halnya, yakni para 

pengurus pondok melakukan suatu perencanaan terlebih 

dahulu dalam segala kegiatan termasuk untuk 

memanajemen kedisiplinan ini.  

        Manusia mempunyai motivasi yang berbeda 

tergantung dari banyaknya 

faktor seperti kepribadian, ambisi, pendidikan dan usia. 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan.96 Motivasi belajar santri yang ditumbuhkan 

melalui manajemen kedisiplinan ini sangat nyata 

terlihatnya sebab jika ada santri yang kurang disiplin 

belajar akan ada takzirannya. Bentuk takziran yang ada 

adalah dipajang di depan asrama. Dalam memanajemen 

kedisiplinan ini para pengurus telah melakukan suatu 

perencanaan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan 

bersamanya. Maka dilihat dari sinilah adanya suatu 

perencanaan manajemen kedisiplinan yang dilakukan 

untuk menangani para santri yang kurang dalam 

motivasi belajarnya. Karena dengan adanya lingkungan 

yang diisi oleh teman sebayanya maka keinginan hanya 

untuk bersenang-senang saja tanpa harus mengikuti 

suatu peraturan itu pasti ada dirasakan oleh masing-

masing santri. Namun juga dengan menjadikan 

lingkungannya yang memiliki motivasi besar dalam 

belajar akan membuat kenyamanan dan tingkat belajar 

yang kuat pula. Perencanaan manajemen kedisiplinan 

dalam memotivasi belajar santri ini ditunjukkan dengan 

 
96 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 106. 
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adanya presensi santri, lingkungan yang bersih dan 

panitia KPMB (Komisi Pemberantas Malas Belajar).   

Dalam rapat pertama yang dilakukan oleh ketua 

pondok ini sebelumnya belum ada yang mengetahui 

termasuk calon ketua KPMB tersebut, yang 

bahwasanya dialah yang akan menjadi ketua nantinya. 

Karena dalam rapat kali ini adalah lebih ke 

pembentukan kepanitiaan. Setelah itu kami 

mewawancarai dari ketua KPMB, ternyata pembahasan 

pembagian tugas dalam mendisiplinkan santri terkait 

untuk meningkatkan motivasi belajarnya ini pada rapat 

yang kedua. Pada rapat yang kedua kali tersebut yang 

memoderatori adalah langsung dari ketua KPMB 

terpiih, dalam pembahasannya tersebut ia membahas 

program kerja dalam pendisiplinan tersebut. Pada rapat 

tersebut tidak hanya membahas pada kedisiplinan dalam 

belajar saja. Namun juga membahas terkait absensi, 

yang pada pelaksanaannya dipegang penuh oleh bidang 

keamanan tetapi tetap bekerja sama dengan bagian 

pengurus yang lainnya. Dalam hal presensi ini mereka 

para santri yang akan melakukan absensi harus 

membawa persyaratan yakni telah membawa buku 

pelajaran yang akan dibuat untuk bahan belajarnya 

masing-masing dengan tujuan setelah melakukan 

absensi ini mereka langsung ke kelasnya masing-

masing. Selain itu, yang yang didisiplinkan adalah pada 

lingkungan sekitar mereka terkait dengan 

kebersihannya. Dan terkait dengan pendisiplinan 

lingkungan ini mereka para santri wajib menjaga 

kebersihan terhadap tempat keseharian mereka baik 

lingkungan kebersihan di kamar ataupun kebersihan 

kelasnya. Karena, lingkungan yang bersih akan 
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menjadikan kenyamanan dalam melaksanakan segala 

aktifitas terkhusus dalam belajar. 

Kami mewawancarai dari pengurus KPMB 

telebih dahulu terkait hal ini: 

“Dalam kenyataannya seperti ini jadi para 

pngurus semuanya dikumpulkan oleh pak lurah 

saat rapat pertama kali, hasil rapat pertama kali 

tersebut adalah terkait dengan pembentukan 

kepanitian kedisiplinan ini. Saya sendiri waktu itu 

juga belum mengetahui hal tersebut dengan sontak 

saya pun juga kaget saat pak lurah 

mengutarakannya. Kemudian pada rapat yang 

selanjutnya adalah penyampaian program kerjanya 

barulah dari sini kami menempatkan diri masing-

masing sesuai dengan yang telah ditugaskan, baik 

dari kedisiplinan belajar, kedisiplinan kehadiran 

dan bahkan dari kedisiplinan kebersihan. Untuk 

kebersihan ini yang pelu diperhatikan adalh terkait 

lingkungan kesehariannya baik di kamar mupun di 

kelas belajarnya. Maka ini menjadi kewajiban bagi 

mereka para santri untuk selalu menjaga 

kebersihan disekitar mereka”97 

B. Analisis Penerapan Kedisiplinan dalam Memotivasi 

Belajar Santri Darul Huda Mayak Ponorogo 

          Dalam kenyataan yang ada di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak terhadap penerapan kedisiplinan ini 

sangat terstruktur, terorganisir dan terkontrol sekali. Hal 

ini dapat dilihat dari perencanaan kedisiplinan yang 

benar-benar matang. Fungsi disiplin, disiplin sangat 

penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin 

 
97 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 03/W/18-III/2019 
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menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku 

dan tata kehidupan berdisiplin yang akan mengantarkan 

seorang siswa sukses dalam belajar dan kelak ketika 

bekerja. Berikut adalah beberapa fungsi disiplin: 

7) Menata kehidupan bersama 

Fungsi disiplin adalah mengatur tata 

kehidupan manusia, dalam kelompok tertentu atau 

dalam masyarakat. Dengan begitu hubungan antara 

individu satu dengan yang lain menjadi baik dan 

lancar.  

8) Membangun kepribadian 

Lingkungan yang berdisiplin baik, akan 

berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. 

Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh 

kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang 

tertib, teratur, tenang, tenteram, sangat berperan 

dalam membangun kepribadian yang baik. 

9) Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang 

baik dan berdisiplin tidak terbentuk serta merta 

dalam waktu singkat. Namun, terbentuk melalui 

suatu proses yang membutuhkan waktu panjang. 

Salah satu proses untuk membentuk kepribadian 

tersebut dengan latihan 

10) Pemaksaan  

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan 

kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-

peraturan yang berlaku di lingkungan itu. Memang 

disiplin seperti ini masih dangkal. Akan tetapi, 

dengan pendampingan guru-guru, pemaksaan, 

pembiasaan dan latihan disiplin seperti itu dapat 
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menyadarkan siswa bahwa disiplin itu penting 

baginya. 

11) Hukuman  

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal 

positif yang harus dilakukan oleh siswa. Sisi 

lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang 

melanggar tata tertib tersebut. Ancaman 

sanksi/hukuman sangat penting karena dapat 

memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk 

menaati dan mematuhinya. 

12) Menciptakan lingkungan yang kondusif 

        Peraturan sekolah yang dirancang dan 

diimplementasikan dengan baik, memberi pengaruh 

bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan 

pendidikan yang kondusif bagi kegiatan 

pembelajaran, tanpa ketertiban, suasana kondusif 

bagi pembelajaran akan terganggu. Prestasi 

belajarpun ikut terganggu.98  

        Fungsi disiplin yakni mulai dari menata 

kehidupan bersama sampai menciptakan 

lingkungan yang kondusif memang seperti itu. 

Namun, fungsi utama dari disiplin yang dilakukan 

ini adalah yakni pada fungsi membangun dan 

melatih kepribadian para santri, agar mereka 

memiliki motivasi belajar itulah tujuan dari 

pengurus dalam pengadaan kedisiplinan ini. Tapi, 

memang tidak bisa untuk dipungkiri bahwa fungsi-

fungsi disiplin yang lain secara tidak langsung 

terterapkan. Seperti hukuman, seseorang yang 

 
98 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa 

(Jakarta: PT Grasindo, 2004), 38-44 
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melanggar aturan yang telah ditetapkan maka pasti 

akan mendapat hukuman/sanksi. 

        Kenyataan yang ada memang para santripun 

ada yang kurang sesuai terhadap peraturan yang 

ada dan untuk menumbuhkan minat belajar tidak 

harus menunggu terlebih dahulu dari sadarnya para 

santri terhadap motivasi belajarnya. Namun, para 

pengurus pondok mengupayakan agar para santri 

tetap giat dan rajin dalam belajar. Maka para 

pengurus pondok memanajemen terkait manajemen 

kedisiplinan ini. Penerapan yang dilakukan adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh para panitia 

KPMB (Komisi Pemberantas Malas Belajar). 

Dengan demikian jika dilihat sekilas para santri 

setiap harinya selalu belajar pelajaran yang 

dipelajarinya. Kemudian terkait teknis yang 

dilakukan dalam  pengawasan yang dilakukan oleh 

KPMB adalah dengan menyebar anggotanya sesuai 

denah yang telah ditentukan. Dalam 

pengontrolannya pun tidak sedikit ditemukan para 

santri yang hanya bercanda dengan temannya. 

Namun, banyak juga para santri yang belajar dan 

memanfaatkan waktunya dengan baik, maka dari 

sinilah kita melihat bahwa di dalam pondok 

pesantren pun para santrinya juga sangat 

diperhatikan dengan baik 

         Dalam pelaksanaan ini yang didisiplinkan 

adalah mereka para santri mulai dari tingkat 

Madrasah Tsanawiyah sampai pada santri 

Madrasah Aliyah utuk dari tingkat Mahasiswa 

adalah sebagian menjadi pengurusnya dan yang 

sebagian lagi adalah mereka melaksanakan Diniyah 

malam hari. Karena pada tingkat inilah mereka 
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terkadang masih labil jika belum didisiplinkan dan 

disadarkan terkait dengan belajarnya. . karena 

memang salah satu tempat pembelajaran yang baik 

bagi generasi-generasi akhir saat ini adalah di 

pondok pesantren. Namun, juga sekarang ini ada 

pondok pesantren yang mengajarkan kepada para 

santrinya untuk melenceng dari jalan kebenaran. 

Maka dari itu jika kita akan memasukkan anak-

anak kita yang akan kita masukkan ke pondok 

pesantren maka terlebih dahulu kita mengetahui 

latar belakang yang akan kita minati. 

C. Analisis Evaluasi Kedisiplinan dalam Memotivasi 

Belajar Santri Darul Huda Mayak Ponorogo 

        Evaluasi adalah bagian terakhir dari fungsi 

manajemen. Termasuk di sini adalah manajemen 

kedisiplinan, dalam kedisiplinan yang dilakukan ketika 

proses evaluasi adalah dengan mengadakan rapat 

evaluasi dengan seluruh anggota dan semua yang 

berkepentingan di dalamnya. Reporting adalah 

penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau 

pemberian keterangan mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada 

pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun 

tulisan.99  

        Maka dalam evaluasi ini nantinya akan ditemukan 

solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang akan 

ditemuinya. Permasalahan yang ditemukan dan 

diselesaikan kali ini adalah mengenai para santri yang 

menghindari dari pengawasan yang dilakukan oleh 

anggota KPMB, ditemukan para santri berada di dalam 

masjid, kamar dan kamar mandi. Dalam evaluasi ini 

ketua KPMB menyampaikan kendala tersebut dan nanti 

 
99 Tatang S, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, 20-23 
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peserta rapatlah yang akan mencarikan solusinya 

bersama-sama. Solusi yang diutarakan pun juga 

nantinya sebagai bahan dari perencanaan yang akan 

dilakukan ke depannya. Karena kita menyadari bahwa 

tidak semua hal yang telah kita rencanakan dengan 

sebaik mungkin akan berjalan sesuai dengan 

kenyataannnya. Namun, tidak semua masalah yang ada 

itu tidak ada solusi sebagai jalan keluarnya. Namun, 

salah satu kendala yang paling dirasakan adalah 

kekompakkan dari para anggota KPMB sendiri yang 

kurang istiqomah dalam menjalankan amanah ini juga 

kurangnya rasa memiliki dalam kepengurusannya. 

Kemudian kurangnya pengawasan jeli terhadap 

kebersihan lingkungan di sekitar tersebut. Karena, 

setiap hari masih saja ada sampah yang berserakan dan 

setiap hari pula dibersihkan. Kemudian selanjutnya 

adalah terkait absensi kurangnya penindakan yang 

diberikan oleh para pengurus bagi mereka yang alpa, 

karena masih ada juga ada beberapa santri yang 

ditemukan alpa. Padahal terkait absensi ini selain untuk 

mendisiplinkan terhadap motivasi belajar santri absensi 

juga sebagai bukti keberadaan santri di pondok, jika 

nanti sewaktu-waktu ada yang mencarinya baik dari 

pihak pengurus pondok, madrasah maupun wali santri 

pun maka cukup mengecek dari absensi harian ini. 

Begitu penuturan dari ketua KPMB yang kami minta 

untuk menjelaskan kendala yang ada. Tapi dari 

keseluruhan ketika evaluasi kali ini untuk perencanaan 

kedisiplinan sampai dengan evaluasi berjalan dengan 

lancar. 

        Secara umum, pada pelaksanaan manajemen 

kedisiplinan ini sudah sangat efektif jika melihat dan 

mendengar kasus-kasus dan orang-orang yang terlibat 

di dalamnya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika 



 

108 
 

diperlukan adanya perbaikan dan inovasi lagi supaya 

menjadi lebih baik dan efektif. Karena dari wawancara-

wawancara yang telah dilakukan sebagian besar dari 

mereka sangat senang sekali dengan ditertibkannya 

kedisiplinan ini, terutama para santri memiliki motivasi 

yang kuat dalam melakukan belajar, itu yang pertama. 

Kedua, para santri juga sangat senang sekali ketika saat-

saat waktu belajar wajib tersebut yang dahulunya itu 

ditemukan sedikit banyak yang kehilangan uang maka 

setelah ditertibkannya kedisiplinan ini kasus-kasus 

kehilangan sudah sangat minim sekali mugkin karena 

asrama yang memang benar-benar kosong dalam artian 

tidak ada yang berada di kamar sehingga 

memungkinkan untuk para pengambil barang milik 

orang lain tanpa izin menjadi takut. Ketiga, ini juga 

yang membuat mereka sangat senang sekali terkait 

kebersihan, yakni baik asrama maupun madrasah yang 

kelas-kelasnya digunakan untuk keseharian kini telah 

minim sekali dari kotoran dan sampah serta sekarang ini 

menjadi asrama dan madrasah lebih indah dengan 

diperhatikannya kebersihan tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

        Berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan kedisiplinan dalam memotivasi belajar 

santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

meliputi dari tahap pembentukan panitia sampai 

kepada mengevaluasi kegiatan tersebut. Dengan 

demikian maka akan ada tindak lanjut dari panitia 

yang telah ditentukan dengan diwujudkan rapat 

bersama dengan ketua pondok baru setelahnya 

rapat persub departemen yang termasuk di 

dalamnya. Maka dalam proses perencanaan ini pun 

begitu matang dalam memvalidasikan daripada 

perencanaan itu sendiri. 

2. Pelaksanaan kedisiplinan dalam memotivasi belajar 

santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

meliputi dari penindaklanjutan proses rencana yang 

telah dilakukan oleh masing-masing bidang dan 

departemen. Wujud dari pelaksanaan ini adalah 

diadakannya suatu absensi santri, adanya kewajiban 

belajar wajib dan adanya pengurus Komisi 

Pemberantas Malas Belajar (KPMB). Tugas 

mereka para panitia dalam pelaksanaan pun juga 

berbeda bagi panitia KPMB mereka mengontrol 

daripada kelas-kelas yang telah dijadikan denah 

oleh panitia dalam belajar, namun sebagian juga 

ada yang mengontrol asrama karena tidak menutup 

kemungkinan bahwa di asrama pun masih ada 

santri. Dan dalam kenyataannya pun ditemukan ada 

beberapa santri yang mana mereka menghindari 

untuk melaksanakan kegiatan belajar yang telah 
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diwajibkan oleh pengurus. Dengan demikian, setiap 

harinya akan ada para santri yang diberi takziran 

berupa dipajang berdiri di depan asrama mereka. 

Dengan tujuan agar menjadi perhatian bagi para 

santri yang lain. 

3. Evaluasi kedisiplinan dalam memotivasi belajar 

santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

adalah dengan mengadakan rapat evaluasi dengan 

seluruh anggota dan semua yang berkepentingan di 

dalamnya. Kendala-kendala yang ditemukan dalam 

proses evaluasi akan disampaikan dalam proses 

evaluasi ini. Evaluasi di sini dilakukan dengan cara 

mengadakan rapat. 

 

B. Saran-saran 

        Dalam kenyataannya kegiatan ini telah mencapai 

kata sempurna namun tidak ada suatu kegiatan yang di 

dalamnya tidak ditemukan suatu kendala. Maka di sini 

kami memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kegiatan kedisiplinan ini harus tetap 

diistiqomahkan dalam memotivasi belajar para 

santri. 

2. Dalam melaksanakan kegiatan kedisiplinan ini 

hendaknya harus diorganisir yang baik. 

3. Mari kita mendidik anak-anak kita di dalam 

pondok Pesantren, karena dengan di Pondok 

Insya Allah akan menanamkan akar keimanan 

yang kokoh di tengah-tengah kalangan 

masyarakat akhir zaman ini. 
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