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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan di pondok Pesantren Al-Falah Krui 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini 

dilatar belakangi pleh persoalan sistim pengawasan yang belum 

berjalan secara optimal, sistim pengawasan harus dapat 

mengakomodasi situasi yang unik yang berubah-ubah. Pengawasan 

merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar 

pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang 

sistim informasi umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, disiplin adalah kemampuan 

mengendalikan prilaku yang berasal dari diri seseorang sesuai dengan 

hal-hal yang telah diatur dari luar atau norma yang sudah ada. 

Pengawasan Pondok Pesantren Al-Falah Krui dilakukan sepenuhnya 

oleh badan pengawas pengurus dan keamanan pondok pesantren 

tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

sistim pengawasan dalam membina kedisiplinan santri ?. Metode yang 

digunakan penelitian ini adalah metode interview, metode observasi 

dan dokumentasi. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dan sifat 

penelitian ini deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 397 

orang dengan jumlah santri 385 prang dan jumlah pengurus 12 orang. 

Penulis mengambil sample dengan menggunakan purposive sampling, 

yaitu mengambil subjek berdasarkan ciri-ciri yang telah dilakukan. 

Maka sample dari penelitian ini berjumlah 5 orang. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa sistim pengawasan Di Pondok Pesantren Al-

Falah Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang 

pertama dilakukan pada ketua kamar, apabila masalah pada 

penangung jawab kamar tidak dapat diselesaikan maka ditindak lanjuti 

kebidang kesantrian keamanan, selanjutnya dari bidang keamanan 

belum juga bisa diselesaikan maka ke lurah pondok pesantren, apabila 

masalah tersebut sudah tidak bisa diselesaikan juga dan sudah sulit 

untuk diatasi maka ditindak lanjuti melapor ke pimpinan pondok 

pesantren. Selain melakukan sistim pengawasan pengurus Pondok 

Pesantren juga menerapkan kedisiplinan yaitu harus menerapkan 

untuk diri sendiri terlebih dahulu, setelah itu , baru kita menerapkan 

untuk orang lai, dan juga memebrikan sebuah reward terhadap santri 
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yang baik apabila santri yang kurang mematuhi peraturan akan diberi 

hukuman. Faktor pendukung : a) tinggal bersama pengurus di 

lingkungan pondok. b) para santri menyadari bahwa pengawasan 

diperlukan. c) kesadaran santri tentang adanya tanggung jawab. faktor 

penghambat: a) kurangnya jumlah pengurus pondok. b) kurangnya 

ketelitian dalam pengawasan. c) kurangnya rasa tanggung jawab dari 

sebagian pengurus.  

 

Kata Kunci: Disiplin, Santri  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at the Al-Falah Krui Islamic 

Boarding School, Pesisir Tengah District, Pesisir Barat Regency. This 

research is motivated by the problem of the supervision system that 

has not run optimally, the monitoring system must be able to 

accommodate the unique situation that changes. Supervision is a 

systematic effort to set standards for implementing goals with 

planning goals, designing feedback information systems comparing 

real activities with predetermined standards, discipline is the ability to 

control behavior that comes from a person in accordance with things 

that have been regulated from outside or existing norms. The 

supervision of the Al-Falah Krui Islamic Boarding School is carried 

out entirely by the supervisory body for the management and security 

of the Islamic boarding school. The formulation of the problem in this 

research is how is the supervisory system in fostering student 

discipline?. The method used in this research is the interview method, 

the method of observation and documentation. This type of research is 

qualitative research and the nature of this research is descriptive. The 

population in this study amounted to 397 people with 385 students and 

12 administrators. The author takes a sample using purposive 

sampling, which is taking the subject based on the characteristics that 

have been carried out. So the sample of this study amounted to 5 

people. The results of this study indicate that the supervision system at 

the Al-Falah Krui Islamic Boarding School, Pesisir Tengah District, 

Pesisir Barat Regency was first carried out on the head of the room, if 

the problem with the person in charge of the room could not be 

resolved then it was followed up in the field of security santri, then 

from the security sector it could not be solved. If the problem is 

resolved, then go to the head of the boarding school, if the problem 

cannot be resolved as well and it is difficult to overcome then follow 

up reporting to the leadership of the boarding school. In addition to 

carrying out the supervisory system, the Boarding School 

administrators also apply discipline, namely having to apply for 

ourselves first, after that, then we apply it to others, and also give a 

reward to good students if students who do not comply with the rules 
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will be punished. Supporting factors: a) living with the caretaker in 

the cottage environment. b) the students realize that supervision is 

needed. c) students' awareness of their responsibilities. inhibiting 

factors: a) lack of number of boarders. b) lack of accuracy in 

supervision. c) lack of a sense of responsibility on the part of the 

management. 

 

Keywords: Discipline, Santri 
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MOTTO 

 

                             

                                  

           

 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 

(Q.S. An-Nisa: 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucapkan Alhamdulilah dan penuh rasa syukur 

kepada Allah SWT. sehingga memberi semangat kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripasi ini. Dengan segala kerendahan hasil 

dan penuh kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda 

cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada: 

1. Kedua orang tua  yang sangat saya sayangi dan saya cintai 

Ayahanda Sukri dan Ibunda Tarmini dengan segenap jiwa raganya 

tiada lelah dan letih bahkan dengan sabar dan ikhlas 

membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan nasihat dan 

limpahan do’a yang mengiringi setiap nafas untuk kebahagiaan 

dan keberhasilan anakmu ini. Semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan 

keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan 

Allah SWT dan menjadikan kalian termasuk kedalam golongan 

yang ada di barisan Nabi Muhammad SAW kelak. 

2. Kakakku Hendy Juliawan dan Ke-dua Adikku Haikal Faiz dan 

Ajip Pandu Wijaya yang sangat kusayangi dan kucintai, yang 

selalu menghibur, selalu menjadi inspirasi, mendukung dan selalu 

menghujani ku dengan do’a sehingga menjadi semangat yang 

tiada henti untuk terus berjuang sehingga mampu untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan semangat dan baik. 

3. Almamater tercinta yang memberikan banyak ilmu, pengetahuan 

Rabbani dan Islami serta pengalaman yang tak ternilai harganya, 

UIN Raden Intan Lampung semoga semakin melambung tinggi 

kejayaannya, berkualitas dan berintegritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Ayu Lestari  lahir di desa Tengki Kecamatan Brebes Jawa 

Tengah pada tanggal 3 Februari 1999, anak kedua dari empat saudara 

buah hati dari pasangan Bapak Sukri dan Ibu Tarmini. Penulis 

mengawali pendidikan di TK Raudhatul Jannatinna’im Jakarta Utara 

lulus pada tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 1 Way 

Suluh Krui lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan 

pendidikan di MTs NU Krui lulus pada tahun 2014. Penulis 

melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pesisir Tengah dengan 

mengambil jurusan IPS lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 

Alhamdulilah penulis diterima di salah satu Perguruan Tinggi Agama 

Islam yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui 

jalur SPAN-PTKIN dengan mengambil Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang 

telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan 

dan petunjuk sehingga penulis menyelesaikan penelitian/ penulisan 

skripsi yang berjudul: Sistim Pengawasan Dalam Membina 

Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Al-Falah Krui Kecamatan 

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Sholawat serta salam 

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Para sahabat dan 

pengikut-pengikutnya yang setia. 

Skripsi ini ditulis merupakan persyaratan guna menyelesaikan 

studi program Strata satu (S1) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana 

pendidikan (S.sos) dalam bidang Manajemen Dakwah. 

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis hanturkan terima kasih 

yang sedalam dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih itu penulis 

sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsarial Romli M.Si. Selaku Dekan 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan 

Lampung. 

2.  Ibu Dr. Hj.Suslina Sanjaya, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan 

Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

UIN Raden Intan Lampung. 

3. Ibu Hj. Rodiyah, MM. Selaku Dosen Pembimbing I Dan Bapak 

Mulyadi, M.Sos.I selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingannya  dan saran dalam penyusunan skripsi 

ini.  

4. Selurh petugas perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 

Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah 

menyediakan dan meminjamkan buku-buku referensi pada 

penulis.  

5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Manajemen Dakwah Beserta Staff 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan 

pengetahuan dan segenap bantuan selama menyelesaikan studi.  



xiii 
 

6. Abah KH. Muhammad Nurhadi M.Pd.I selaku pimpinan Pondok 

Pesantren Al-Falah Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten 

Pesisir Barat yang telah memberikan Izin penulis untuk 

melakukan penelitian skripsi ini.  

7. Kakakku Hendy Juliawan dan Ke-dua Adikku Haikal Faiz dan 

Ajip Pandu Wijaya yang sangat kusayangi dan kucintai, yang 

selalu menghibur, selalu menjadi inspirasi, mendukung dan selalu 

menghujani ku dengan do’a sehingga menjadi semangat yang 

tiada henti untuk terus berjuang sehingga mampu untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan semangat dan baik. 

8. Seluruh Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2017 

jurusan MD A, UIN Raden Intan Lampung yang telah membagi 

waktu dan memberikan motivasi penulis dalam penyusunan 

skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kita 

menjadi alumni yang bermanfaat yang dapat menanamkan nilai 

ilmu yang kita dapat kepada masyarakat dan lingkungan yang ada 

di sekitar kita. 

9. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang 

membantu sehingga skripsi ini selesai. 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian/tulisan ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Hal itu, tidak lain disebabkan karena 

keterbatasan kemampuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu, 

kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-

saran guna melengkapi tulisan ini.  

 

Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis 

(penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya mampu 

membaca pada umumnya. 

 

 

Bandar Lampung,   Oktober 2021 

Penulis 

 

AYU LESTARI 

NPM. 1741030007 



xiv 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL....................................................................... i 

ABSTRAK ...................................................................................... ii 

ABSTRACT .................................................................................. iv 

SURAT PERNYATAAN ............................................................. vi 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................... vii 

PENGESAHAN .......................................................................... viii 

MOTTO ......................................................................................... ix 

PERSEMBAHAN .......................................................................... x 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................... xi 

KATA PENGANTAR ................................................................. xii 

DAFTAR ISI ............................................................................... xiv 

DAFTAR TABEL ...................................................................... xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ xviii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul .......................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah ............................................. 3 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian ................................. 5 

D. Rumusan Masalah ....................................................... 6 

E. Tujuan Penelitian ........................................................ 6 

F. Manfaat Penelitian ...................................................... 6 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan ................. 7 

H. Metode Penelitian ....................................................... 9 

I. Sistematika Pembahasan ........................................... 14 

 

BAB II SISTIM PENGAWASAN DAN DISIPLIN SANTRI 

A. SISTIM ............................................................................ 17 

1. Pengertian Sistim ...................................................... 17 

2. Analisis Sistim .......................................................... 18 

B. PENGAWASAN ............................................................. 18 

1. Pengertian Pengawasan.............................................. 18 

2. Metode Pengawasan .................................................. 21 

3. Maksud Pengawasan .................................................. 23 

4. Tujuan Pengawasan ................................................... 23 

5. Jenis-jenis Pengawasan .............................................. 24 



xv 
 

6. Tipe-tipe Pengawasan ................................................ 24 

7. Proses Pengawasan .................................................... 25 

8. Prosedur Pengawasan ................................................ 26 

9. Pentingnya Pengawasan ............................................. 26 

10. Pendekatan Sistem Pengawasan ................................ 27 

C. KEDISIPLINAN ............................................................. 27 

1. Pengertian Kedisiplin ................................................. 27 

2. Macam-macam  Kedisiplnan ..................................... 29 

3. Aspek-aspek Kedisiplinan ......................................... 30 

4. Hal yang Penting dalam Menerapkan Kedisiplinan ... 31 

5. Dasar Disiplin ............................................................ 31 

6. Bentuk-bentuk Kedisiplinan ...................................... 32 

7. Tujuan Disiplin .......................................................... 33 

8. Manfaat Disiplin ........................................................ 34 

D.  PONDOK PESANTREN .............................................. 35 

1. Pengertian Pondok Pesantren..................................... 35 

2. Topologi Pondok Pesantren ....................................... 36 

3. Fungsi dan Peran Pesantren ....................................... 38 

4. Tujuan Pesantren........................................................ 39 

5. Ciri-ciri Pendidikan Pesantren ................................... 40 

 

BAB III  GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN 

AL- FALAH 

A. PROFIL PONDOK PESANTREN AL-FALAH ......... 43 

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren ............................ 43 

2.   Letak Geografis .......................................................... 44 

3.   Profil Pondok Pesantren ............................................. 44 

4. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al- Falah ................ 45 

5.    Tujuan Pondok Pesantren .......................................... 45 

6.   Program Kegiatan Pondok Pesantren......................... 45 

7. Sarana dan Prasarana ................................................. 46 

8. Struktur Organisasi Pondok pesantren Al-Falah ........ 47 

9. Kegiatan Sehari-hari Santri Pondok Pesantren Al-

Falah .......................................................................... 47 

7. Penanggung Jawab Kamar  ........................................ 49 

8.  Tata Tertib Pondok Pesantren .................................... 50 



xvi 
 

B.  Sistem Pengawasan Dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Santri Pada Pondok  Pesantren Al-

Falah ........................................................................... 51 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Sistem Pengawasan Dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Santri ...................................................... 59 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat ............................ 61 

 

BAB V    PENUTUP 

A. Simpulan ...................................................................... 69 

B. Rekomendasi  .............................................................. 70 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

DAFTAR TABEL 

 

3.1 Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Falah .................. 25 

3.2 Kegiatan Sehari-hari santri Pondok Pesantren Al-Falah Krui 

Kecamatan Pesisir  

Tengah Kabupaten Pesisir Barat ................................................... 27 

3.3 Penanggung Jawab Kamar Putra ............................................. 28 

3.4 Penanggung jawab Kamar Putri .............................................. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1    :  Surat Keterangan (SK) Judul Skripsi  

Lampiran 2 :  Surat Rekomendasi Penelitian dari PTSP (Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

Pesisir Barat  

Lampiran 3    : Syarat Izin Penelitian Dari Pondok Pesantren 

Lampiran 5    : Turnitin  

Lampiran 6    : Kartu Konsultasi  

Lampiran 7   : Dokumentasi Foto Wawancara dan Observasi di 

Pondok Pesantren Al-Falah Krui Pesisir Barat   

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

       Skripsi ini berjudul “Sistim Pengawasan Dalam Membina 

Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Al-Falah Krui 

Kecamatan Pesisir Tengan kabupaten Pesisir Barat”. Untuk 

memudahkan pembahasan penelitian ini terlebih dahulu peneliti 

akan mengemukakan penegasan judul dengan memberikan 

pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan 

persepsi atau penafsiran terhadap pokok masalah. 

       Sistim pengawasan sekelompok bagian-bagian atau atau alat 

dan sebagainya yang bekerja bersama untuk melakukan suatu 

tujuan.
1
 Sistem menurut A.Hall dan R.Fagen adalah sekumpulan 

objek yang menycakup hubungan antara objek tersebut, menurut 

pamudji system adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang 

kompleks atau terorganisir, maksud dari penulisan sistem suatu 

kelompok melakukan sebuah pekerjaan yang direncanakan dan 

diawasi yang berhubungan satu sama lain.
2
 

        Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang 

berupaya agar visi, misi, tujuan dan rencana yang sudah 

ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinta. Pengawasan 

(pengendalian) atau controlling adalah fungsi yang berhubungan 

dengan pemantauan, pengamatan, pembinaan, dan pengarahan 

yang dilakukan pemimpin lembaga pendidikan. Dalam pengwasan 

ditemukan siyuasi positif yang memungkinkan tercapainya tujuan 

dengan baik, dan situasi negatif yang memungkinkan tercapainya 

situasi negatif.  Suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar 

kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan 

balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar 

yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpanan 

                                                           
1 Efriza Dan Kemal Fasyah, System Politik, (Bandung, Nuansa,2006), 76. 
2 Miriam Budiardjo, Dasar Ilmupolitik,(Jakarta; PT.Gramedia Pustaka 

Utama,2008), 55. 
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dan mengukur signifikasi penyimpanan tersebut, dan mengambil 

tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber 

daya perusahaan yang sedang digunakan.
3
 Pengawasan adalah 

penemuan dan penerapan cara peralatan untuk menjamin bahwa 

rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4
  

        Maksud penulis pengawasan adalah suatu proses mengawasi 

tugas-tugas di pondok pesantren Al-Falah Krui Kecamatan Pesisir 

Tengan kabupaten Pesisir Barat”. Apakah sudah terselesaikan 

sesuai dengan yang dibuat atau direncanakan pondok pesantren. 

Sistem pengawasan pondok pesantren Al-Falah Krui Kecamatan 

Pesisir Tengan kabupaten Pesisir Barat”. Yaitu menggunakan 

sistem yang dilakukan dari bawahan terlebih dahulu lalu keatasan. 

Sistem pengawasan ini dilakukan dari ketua kamar, dan 

penanggung jawab kamar (pengurus), bidang kesantrian 

(keamanan), lurah (bawahan pimpinan) dan kepemimpinan.  

       Kedisiplinan santri, pondok pesantren Al-falah yakni 

melakukan kegiatan tambahan agar santri tidak merasa jenuh 

dengan peraturan yang ditetapkan, melakukan pendekatan 

terhadap santri yang  kerap melanggar peraturan , memberikan 

nasihat yang kiranya santri tidak akan mengulangi kesalahannya, 

dan melakukan pemantauan lebih. Pondok pesantren yang 

dimaksud disini adalah pondok pesantren Al-Falah, yang 

merupakan pendidikan non formal, memberikan pengajaran 

agama baca tulis Al-Qur‟an, kitab-kitab agama dan pendidikan 

lainnya. Berdasarkan pengertian beberapa istilah di atas maka 

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu penelitian tentang 

sistem pengawasan yang yang dilakukan oleh pemimpin pondok 

pesantren Al-Falah dalam meningkatkan kedisiplinan.  

      Menurut Singodimedjo mengatakan disiplin adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati 

norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya.  Kedisiplinan 

adalah suatu kondisi yang tercipta dan dibentuk melalui proses 

dari serangkaian sikap dan prilaku pribadi atau kelompok yang 

                                                           
3 Siswanto,Pengantar Manajemen,(Jakarta;pt.bumi aksara, 2005), 193. 
4 Hani Handoko,Manajemen, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 1999),  9. 
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menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan 

dan ketertiban.
5
 Disiplin merupakan suatu bentuk tindakan 

mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan 

aturan yang dipercaya meupakan tanggung jawabnya.  

        Maksud penulis terhadap sistim pengawasan dalam membina 

kedisiplinan santri adalah suatu kelompok yang melakukan sebuah 

perencanaan yang diawasi dan berhubungan satu sama lain, 

dengan proses pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di pondok 

pesantren Al-Falah begaimana pengurus melakukan kegiatan agar 

santri tidak merasa jenuh dan tertekan dengan peraturan yang 

diterapkan, melakukan pendekatan pada santri yang melakukan 

pelanggaran tat tertib , mmberi nasehat serta motivasi agar santri 

tidak mengulangi nya lagi.  

        Dari penjelasan dan penegasan di atas, maka dapat penulis 

tegaskan maksud dari judul skripsi ini adalah suatu usaha yang 

dilakukan pengurus pondok pesantren Al-Falah agar tujuan dalam 

membina kedisiplinan santri dapat terealisasikan.  

 

B. Latar Belakang Masalah  

 Sistim pengawasan harus didukung usaha menyelesaikan 

masalah dengan pengambilan keputusan, tidak hanya menunjukan 

penyimpangan-penyimpangan. Sistem tersebut harus dapat 

menunjukan mengapa terjadi penyimpangan dan apa yang harus 

dapat dilakukan untuk perbaikannya. Sistim pengawasan harus 

dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan sehingga 

tindakan perbaikan dapat pula dilakukan dengan segera agar 

terhindar hal-hal yang tidak di harapkan. Sistim pengwasan yang 

efektif memeberikan informasi yang mudah dimengerti. Sistim 

pengawasan harus dapat mengakomodasi situasi yang unik yang 

berubah-ubah. Sistim pengawasan harus mengakomodasikan 

kapasitas seseorang untuk mengawasi darinya sendiri. Pentingnya 

sistem pengawasan harus ada saling percaya, komunikasi dan 

partisipasi pihak-pihak yang harus berkepentingan. Sistim 

                                                           
5
 Faiqotul Isnaini, Muh. Ekhsan Rifai, Strategi Self-Manajemen Untuk 

Meningkatkan Kedisiplinan Belajar, (Kartasura: CV. Sindunata, 2018), 13 
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pengawasan harus menitik beratkan pada pengembangan, 

perubahan dan perbaikan. Kalau dapat disanksi dan peringatan itu 

di umumkan. Kalau sanksi diperlukan haruslah berhati-hati dan 

manusiawi akhirnya sistim pengawasan harus jujur dan objektif 

artinya tidak memihak dan satu-satunya tujuan dan peningkatan 

kerja.  

 Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik, untuk 

menetapkan standar tujuan dengan tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi umpan balik membandingkan 

kegiatan umpan balik dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. 

 Pentingnya sebuah pengawasan karena perubahan lingkungan 

organisasi, peningkatan kompleksifikasi organisasi, 

meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan 

manajer untuk mendelegasikan wewenang komunikasi dan 

menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Sistim 

pengawasan dipondok pesantren bersifat saling berhubungan 

antara pemimpin pondok pesantren, pengurus, keamanan pondok 

pesantren yang sangat berperan penting dalam pengawasan di 

pondok pesantren Al-Falah Krui Kecamatan Pesisir Tengan 

kabupaten Pesisir Barat. 

 Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-

nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang 

menjadi tanggung jawab. Pendisiplinan adalah usaha untuk 

menanamkan nilai ataupun mengajak agar subjek memiliki 

kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pengertian disiplin 

menurut Siswanto, disiplin adalah seuatu sikap menghormati, 

menghargai patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku baik yang tertulis dan sanggup menjalankannya, dan tidak 

mengelak untuk menerima sanksinya apabila ia melanggar tugas 

dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

 Pengawasan pondok pesantren Al-Falah Krui Kecamatan 

Pesisir Tengan Kabupaten Pesisir Barat. Pengurus dan keamanan 

pondok pesantren tersebut, didirikan oleh badan pengawas yang 
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mengawasi santri. Pondok pesantren adalah suatu lembaga 

pendidikan swasta yang didirikan oleh kiyai sebagai figur sentral 

yang berdaulat menerapkan pendidikan pondoknya. Pondok 

pesantren Al-Falah Krui Kecamatan Pesisir Tengan Kabupaten 

Pesisir Barat. Yang merupakan lembaga pendidikan informal yang 

bergerak dibidang keagamaan dan umum. Ini merupakan salah 

satu dari sekian pesantren yang telah mengiringi perkembangan 

zaman yang semakin berkembang, maka dari itu kurangnya 

pengawasan dari orang tua, maka dari itu dengan adanya lembaga 

pondok pesantren setidaknya para remaja saat ini lebih terdidik 

dan lebih terjaga dari pergaulan luar yang negatif seperti 

pergaulan bebas. 

  Tujuan pendidikan pondok pesantren menurut mastuhu adalah 

penciptaan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman 

dan bertaqwa kepada allah SWT. Berakhlak mulia bermanfaat 

bagi masyarakat berhikmat kepada masyarakat dengan jalan 

menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat mampu berdiri 

sendiri, bebas dan tangguh dalam kepribadian, menyebarkan 

agama atau menegakkan islam atau kejayaan umat islam ditengah-

tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka 

mengembangkan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian 

mukhsin, bukan sekedar muslim. 
6
 

  Disiplin merupakan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 

dipercaya merupakan tanggung jawab. pendisiplinan adalah 

usaha-usaha untuk menentukan nilai ataupun pemaksaan agar 

subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan.
7
 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat 

mengidentifikasikan batasan masalah yaitu : Sistim pengawasan 

dalam membina  kedisiplinan santri pondok pesantren Al-Falah 

Krui Kecamatan Pesisir Tengan kabupaten Pesisir Barat dan 

                                                           
6 Matsuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang 

Unsure Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta:1994),  24. 
7 http://id.m.wikipedia.org rabu 19 Februari 2021 15:43 

http://id.m.wikipedia.org/
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faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengurus 

pondok pesantren dalam membina kedisiplinan santri di pondok 

pesantren.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarakan identifikasi masalah pada latar belakang yang 

telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dengan penelitian 

ini adalah bagaimana sistim pengawasan dalam membina 

kedisiplinan santri-santri. Apa faktor pendukung dan penghambat 

dalam penerapan sistim pengawasan dalam membina kedisiplinan 

santri. 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui sistim pengawasan dalam membina 

kedisiplinan  pondok pesantren Al-falah krui kecamatan 

pesisir tengah kabupaten pesisir barat. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

sistim pengawasan dalam membina kedisiplinan santri 

pondok pesantren al-falah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

1. Manfaat praktis  

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan 

apabila nantinya berkecimpung di masyarakat, khususnya 

dalam peran sebagai pengurus pondok pesantren agar 

dapat memberikan pengawasan dalam meningkatkan 

kedisiplinan santri di pondok pesantren.   
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b. Bagi pengurus atau pimpinan pondok pesantren  

Diharapkan semoga hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pengawasan dan terciptanya kedisiplinan 

santri di pondok pesantren Al-Falah Krui.  

2. Secara teoritis diharapkan karya ini dapat digunakan sebagai 

salah satu literatur dan pengetahuan guna memberikan 

sumbangan pemikiran untuk menambahkan hasanah keilmuan 

bagi mahasiswa tentang sistem pengawasan dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

  Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak membaca 

skripsi yang telah dibuat sebelumnya, hal ini penulis lakukan agar 

penulis mendapatkan tambahan pengetahuan serta dapat dijadikan 

sebagai perbandingan. Di dalam penulisan karya ilmiah ini penulis 

menemukan skripsi yang memiliki objek penelitian yang sama 

skripsi tersebut dibuat oleh:  

1. Siti Khoiria pada tahun 2018 Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Raden Intan 

Lampung dengan judul “Sistem Pengawasan Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Darul 

Ad‟iyyah Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang 

Lampung Selatan”, dalam skripsi ini Siti Khoiria lebih 

memfokuskan bagaimana pengurus dalam mengawasi dan 

meningkatkan kedisiplinan santri di pondok pesantren Darul 

Ad‟iyyah Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang. Dari 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus pondok 

pesantren sangat berperan dalam pengawasan meninggkatkan 

kedisiplinan santri yang terbukti telah adanya hasil dari tujuan 

awal organisasi yang telah di selenggarakan. Skripsi ini 

memiliki persamaan dari segi  tema judul yang membahas 

tentang pengawasan dan memiliki titik fokus pada 

kedisiplinan santri, namun penulis tegaskan bahwa dalam 

penulisan skripsi ini memiliki perbedaan dari objek penelitian  

lembaga pondok Pesantren Darul Ad‟iyyah Desa Kaliasin 
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Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan sedangkan 

dalam penelitian karya ilmiah yang penulis lakukan berobjek 

pada lembaga Pondok Pesantren Al-Falah yang berlokasi di 

Krui Kecamatan Pesisir Tengah.
8
        

2. Siti Karmila pada tahun 2020 Jurusan Manajemen Dakwah, 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Raden Intan 

Lampung  dengan judul “Sistem Pengawasan Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan santri Pondok Pesantren Al-

Mujtama‟ Al Islami Desa Karang Anyar Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan”, dalam skripsi ini Siti 

Karmila memfokuskan pada kedisiplinan santri di pondok 

pesantren al-Mujtama‟ Al- Islami.
9
 Skripsi ini memiliki 

persamaan dari segi  tema judul yang membahas tentang 

pengawasan dan memiliki titik fokus pada kedisiplinan santri, 

namun penulis tegaskan bahwa dalam penulisan skripsi ini 

memiliki perbedaan dari segi objek lembaga pondok 

Pesantren Al-Mujtama‟ Al Islami yang berlokasi di Desa 

Karang Anyar sedangkan dalam penelitian karya ilmiah yang 

penulis lakukan berobjek pada lembaga Pondok Pesantren Al-

Falah yang berlokasi di Krui Kecamatan Pesisir Tengah.   

3.  Fanny Nur Rokhmawati pada tahun 2018 Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel dengan judul, “Sistem Pengawasan 

Aktifitas Santri Pondok Pesantren Roudlotul Qur‟an 

Lamongan”, dalam skripsi ini Fanny Nur Rokhmawati 

memfokuskan pada pengawasan dan Aktifitas santri pondok 

pesantren Roudhlotul Qur‟an.
10

 Skripsi ini memiliki 

persamaan dari segi sistem pengawasan, namun penulis 

menegaskan bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki 

                                                           
8 Siti Khoiria, Sistem Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Santri Pondok Pesantren Darul Ad’iyyah, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan 

Lampung,2018) 
9
 Siti Karmila, Sistem Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

santri Pondok Pesantren Al-Mujtama’ Al Islami, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan 

Lampung,2020) 
10

 Fanny Nur Rohkmawati, Sistem Pengawasan Aktifitas Santri Pondok 

Pesantren Roudlotul Qur’an Lamongan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018) 
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perbedaan yaitu dari objek dan permasalahan dari titik fokus 

skripsi yang mana didalam skripsi Fanny Nur Rohkmawati 

membahas Aktifitas santri sedangkan dalam skripsi penulis 

membahas tentang pembinaan.  

 

H. Metode penelitian 

 Metode penelitian pada dasarnya  merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
11

 Metode 

berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu dan Logos ilmu atau pengetahuan. Jadi 

metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran atau pengetahuan secara rinci untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan 

menganalisis data yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk 

mencapai tujuan tertentu.
12

  

 Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan 

proposal ini, digunakan sebagai metode berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (feld 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca 

kehidupan yang sebenarnya menurut handari nawawi 

penelitian lapangan atau field research adalah kegiatan 

penelitian yang dilakukan masyarakat tertentu, baik di 

lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi masyarakat 

maupun lembaga-lembaga pemerintah.
13

 

 Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini 

menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk 

mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan 

                                                           
11 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 

Gabungan, (Jakarta: Prenada Media Group,2014), 2 
12 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1997), 35 
13 Handari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: gadjah 

Mada University Press, 1998), 31.cet. ket-VIII 



 10 

sistem pengawasan dalam membina kedisiplinan santri 

Al-Falah Krui Kecamatan Pesisir Tengan kabupaten 

Pesisir Barat”.  

 

b. Sifat penelitian  

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu 

menggambarkan data yang ada dengan keadaan atau 

situasi secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat. 

Sedangkan sifat kualitatif adalah penelitian yang semua 

datanya berupa uraian-uraian tentang gejala secara 

mendalam bisa dikatakan juga suatu penelitian ilmiah 

yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan 

proses pengamatan dan interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.  

Dalam hal ini peneliti meneliti secara tepat dari sifat-sifat 

individu, gejala-gejala dan situasi kelompok tertentu atau 

unuk menetapakan frekuensi adanya hubungan tertentu 

suatu gejala dalam masyarakat.
14

 

 Maksud dari metode ini peulis pergunakan untuk 

menggambarkan yang sebenarnya, guna memberikan 

penjelasan-penjelasan terhadap pokok permasalahan yang 

diteliti dan berarti bukan bersifat menguji, atau mencari 

teori baru, yaitu mendeskripsikan data-data tentang sistim 

pengawasan pondok pesantren Al-Falah Krui Kecamatan 

Pesisir Tengan kabupaten Pesisir Barat”. 

 

2. Desain Praktis Studi Kasus 

Studi kasus merupakan penelitian dalam ilmu sosial 

dengan cara meriset suatu keadaan atau kejadian sebagai 

kasusu lalu menggunakan susunan metode yang sistematis 

yang dimulai dari pengamatan, pengumpulan data, 

                                                           
14

 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 

Penerbit Gramedia Pustaka, 1998),  62. 
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analisis informasi dan hasil laporan. Dengan begitu akan 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang 

permasalahan yang terjadi dan dapat dijadikan dasar bagi 

riset selanjutnya.   

 

3. Sumber Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu data primer dan data sekunder: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapatkan 

secara langsung dari lapangan bisa dikatakan data 

ini dikumpulkan dari interview dan observasi. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

utamanya adalah data yang ada di lapangan 

Pondok Pesantren Al-falah. Dan yang termasuk 

dari data primer adalah hasil wawancara dari 

pengurus Pondok Pesantren Al-falah seperti 

ustazah dan pemimpin pondok dan snatri sebgai 

informan mengenai “ Sistim Pengawasan Dalam 

Membina Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren 

Al-Falah Krui Kecamatan Peisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat”.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pelengkap atau 

data tambahan dari dokumen data yang sudah ada 

sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini 

berupa bentuk data-data, tabel-tabel mengenai 

topik penelitian yang ada dan sumber buku-buku 

yang ditulis para ahli yang ada hubungannya 

dengan penelitan ini serta kajian pustaka dari 

hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan pembahnsan penelitian ini. 
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4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat 

dipergunakan untuk penelitian, pengumpulan data-data 

atau informasi dalam suatu penelitian untuk 

mempermudah dalam pengambilan data lapangan penulis 

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut.  

a.  interview (wawancara) 

Wawancara adalah teknik yang dilakukan 

dalam pengumpulan data berupa tanya jawab 

langsung dengan responden atau dapat dikatakan 

sebagai percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu, 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang 

memberikn jawaban atas pertanyaan tersebut.
15

 

Metode ini sebagai metode utama dalam 

pengumpulan data, karena metode ini dapat 

digunakan untuk segala lapisan, sehingga penulis 

menganggap cara yang paling tepat untuk 

menghimpun data yang diperlukan, dengan demikian 

informasi yang berkaitan dengan masalah dapat 

diperoleh dengan lengkap.  

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang sistim pengawasan dalam membina  

kedisiplinan santri pada pondok pesantren Al-Falah 

Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir 

Barat dan faktor penghambat yang akan di interview 

adalah pengurus atau pimpinan Pondok Pesantren Al-

Falah Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten 

Pesisir Barat.  

 

                                                           
15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26,2009,186 
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b. Observasi  

Menurut Irwan Soehartono observasi adalah 

pengamatan yang menggunakan indra penglihatan 

yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

Teknik yang dilakukan dengan cara mengamati 

langsung objek dan membuat rekaman peristiwa, 

tindakan, suara dan gambar. Penulis menggunakan 

observasi partisipatif yaitu dimana penulis ikut 

langsung mencatat dan mengamati segala bentuk 

kegiatan dan kejadian yang ada untuk mengumpulkan 

data.
16

 

 Observasi dalam hal ini penulis menggunakan 

jenis observasi partisipasi, yaitu observasi yang 

melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan 

pengamatan dilapangan dan metode ini sebagai 

pelengkap data yang diperoleh dari interview dengan 

yang tidak aktif masalah-masalah yang diobservasi  

adalah sistem pengawasan dalam meningkatkan 

kedisiplinan santri.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek 

peneliti, namun melalui dokumen.
17

 Dokumen yang 

digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, 

laporan notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan 

sosial dan dokumen lainnya. Tujuan penggunaan 

metode ini adalah untuk mendapatkan informasi 

tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Falah 

Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir 

Barat, dan lainnya termasuk foto kegiatan, tentunya 

yang berhubungan dengan sistem pengawasan dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri pada Pondok 

                                                           
16 Irawan Soeharto, Metode Research,( Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1999), 69. 
17 Ibid. 
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Pesantren Al-Falah Krui Kecamatan Pesisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat.  

d. Analisis Data  

Analisis yang telah dilakukan kemudian 

ditarik suatu kesimpulan dengan meggunakan metode 

induktif, yaitu penyimpulan suatu hal yang bersifat 

khusus menuju kepada hal-hal bersifat umum. Dapat 

disimpulkan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun data secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan , 

dan dokumentasi. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam penulisan pada penelitian 

meliputi lima pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-

masing pembahasan pada setiap bab dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

BAB I  Pendahulua yang berisikan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

yang berisi hasil manfaat dari penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian yaitu cara yang 

digunakan pada saat penelitian, dan yang terakhir 

sistematika penelitian. 

BAB II Landasan Teori yang menguraikan tentang materi judul 

yang membahas tentang  pengertian sisitim pengawasan 

pondok pesantren, pengertian pengawasan, pengertian 

pondok pesantre, tujuan pondok pesantren, serta fungsi 

dan peran pondok pesantren.  

BAB III Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-falah Krui 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Peisir Barat yang 

menguraikan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-

falah , Letak Geografis Pondok Pesantren Al-falah, 

Profil Pondok Pesantren Al-falah, Visi Misi Pondok 
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Pesantren, Tujuan Pondok Pesantren Al-falah didirikan, 

Sarana dan Prasarana Pondok, Kegiatan Rutinitis 

Pondok Pesantren Al-falah. 

BAB IV Analisis Penelitian yang di dalamnya terdapat uraian 

analisis dari kata yang diperoleh pada BAB III dan 

kemudian akan menghasilkan temuan penelitian.  

BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan penelitian dan 

rekomendasi yang di dalamnya terdapat kritik dan saran 

terhadap hasil penelitian ini.   
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BAB II 

SISTIM PENGAWASAN DAN DISIPLIN SANTRI 

 

A. Sistim 

1.Pengertian Sistim  

Istilah sistim paling sering digunakan untuk menunjukan 

pengertian metode atau cara dan sehimpunan unsur atau 

komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan 

suatu keseluruhan. Sistem merupakan bentuk kata baku dari kata 

sistim , sehingga  sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari 

bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang 

lainnya yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu.  

Sistim yang merupakan cara dari berbagai elemen yang saling 

berhubungan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, 

sehingga akan menghasilkan harmonisasi sistem. Pelaksanaan 

sistem yang konsisten akan melahirkan tatanan perencanaan yang 

baik dan rapi, begitu pun sebaliknya. Adapun ciri-ciri sitem adalah 

mempunyai sub sistem, mempunyai batasan sistem, mempunyai 

tujuan yang jelas dan mempunyai input, proses, dan output. 

Berikut penulis uraikan macam-macam pengertian sistem menurut 

para ahli:  

a. Menurut Koontz dan O‟Donnel mendefinisikan sistem 

sebagai keseluruhan bukan hanya bagian-bagian karena 

sistem yang bersangkutan perlu dipandang sebagai suatu 

totalitas. Sistem dapat dipandang sebagai suatu hal yang 

tidak dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya, 

sedangkan sistem terbuka ialah sistem yang dipengaruhi 

dan memepngaruhi lingkungannya.  

b. Manurut James Every sistem ialah suatu prosedur yng 

rasional dan logis, yang berguna untuk merancang 

ataupun melakukan suatu rangkaian komponen yang 

saling berkaitan satu sama lain.  
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Penggunaan istilah-istilah dalam sistim : 

1. Sistim untuk menunjukan sehimpunan gagasan atau 

ide yang tersusun terorganisasi,  atau himpunan 

gagasan, prinsip, hukum dan sebagainya yang 

membentuk suatu kesatuan yang dikenal sebagai isi 

buah fikiran filsafah tertentu.  

2. Sistim yang dipergunakan untuk menunjukan 

pengertian skema atau metode pengetahuan organisasi 

atau susunan sesuatu, atau mode tat cara. Dapat juga 

dalam arti bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan 

atau pemrosesan.  

2. Analisis Sistim  

Analisis sistim adalah kunci yang digunakan perencanaan 

dalam proses pemecahan masalah, ini direncanakan untuk 

menentukan apa yang dapat dijalankan untuk perencanan sistim 

dan direncanakan dalam analisis kebutuhan dan mengidentifikasi 

alternatif yang mungkin dilaksanakan. Analisis sistim juga 

merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan dalam 

pemecahan masalah atau pengambilan keputusan.
18

  

 

B. Pengawasan  

1. Pengertian Pengawasan  

Dalam Al-Qaur‟an seperti firman Allah SWT  

ِ اَْن تَقُْولُْوا َما ََل تَْفَعلُْونَ   َكبَُر َمْقتًا ِعْىَد ّللّاه

 Artinya : “amat besar di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (Qs As 

Shaff : 3) 

Ayat tersebut memberikan peringatan terhadap orang 

yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya.  

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling 

penensial, sebaik apa pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa 

                                                           
18 Mukhneri, Manajemen Sistem, (Jakarta:BPJM FIP UNJ,2008) 
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adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan 

yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamat 

jalannya perusahaan ke arah tujuan yang diinginkan yakni tujuan 

yang telah direncanakan. Seorang manajer yang melakukan 

pengawasan harus sunguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari 

pada pelaksanaan tugas pengawasan.  

Pengawasan (controlling) merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang 

dilakukan seseorang, agar proses pekerjaan tersebut sesuai dengan 

hasil yang diinginkan. Pengawasan atau controlling dapat 

dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengkoreksi 

penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai 

dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.
19

  

Pengawasan menurut Henry Fayol mengatakan bahwa control 

terdiri atas memverifikasi apakah semua sudah sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan, sesuai intruksi yang dikeluarkan dan 

prinsip-prinsip yang sudah ada. Suatu objek dapat menunjukkan 

kelemahan dan kesalahan terhadap reaktivitas mereka dan 

mencegah terulangnya kembali.  

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara 

suatu orgabisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, 

serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. 

Menurut Hadibroto pengawasan adalah kegiatan penilaian 

terhadap organisasi  atau kegiatan dengan tujuan agar organisasi 

tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat 

memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.
20

 Pengawasan dapat 

didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-

tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini 

menunjukan adanya hubungan yang sangat erat antara 

perencanaan dan pengawasan, karena dapat dikatakan rencana 

itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang 

sedang berjalan. 

                                                           
19 Dr. M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya 

Manusia,(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 171.  
20 Irham Fahri, Manajemen Pengembangan Sumber Daya 

Manusia,(Penerbit Alfabeta Bandung), 152. 
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Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling 

pesensial, sebaik apa pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa 

adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan 

yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan 

jalannya perusahan kearah tujuan yang di inginkan yakni tujuan 

yang telah direncanakan. Seorang manajer yang melakukan tugas 

pengawasan haruslah sungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan 

dari pada pelaksanaan tugas pengawas.  

Pengawasan berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin 

bahwa organisasi bergerak kearah tujuannya. Apabila ada bagian 

tertentu dari organisasi ini berada pada jalan yang salah atau 

terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan 

penyebabnya kemudian memperbaiki atau meluruskan kejalan 

yang benar.
21

 Mengingat hubungan erat antara perencanaan 

dengan pengawasan beberapa ahli dalam memberikan definisi 

pengaw asan sebagai berikut: 

Henry Stephen P. Robins & mary coulter, merumuskan 

pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses 

memant au kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-

kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan 

proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. 

James AF. Stoner & R. Edward Freeman, mengistilahkan 

pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses 

yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas 

yang direncanakan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan atau pengendalian harus ditegakkan pada saat 

perencanaan berlangsung. Akan tetapi, pengawasan atau 

pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, 

konsep yang membantu para manajer memantau efektivitas dari 

perencanaan, pengorganisasian, dan pimpinan mereka mengambil 

tindakan  perbaikan begitu dibutuhkan. Langkah awal proses 

                                                           
21 Usman Effendi, Asas Manajemen,(Jakarta,PT Raja Grafindo 

Persada,2014), 205. 



 21 

pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan 

tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.
22

 

 

2. Metode Pengawasan  

a. Pengawasan tidak langsung 

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah 

pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan 

melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, 

bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa : 

a) Laporan secara lisan : pengawasan dilakukan 

dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan 

lisan yang diberikan para bawahan. Dengan cara ini 

kedua pihak harus aktif, bawahan memberikan 

laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan 

dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-

fakta yang diperlukannya. Pengawasan seperti ini 

dapat mempererat hubungan antar organisasi, 

karena adanya kontak langsung melalui wawancara 

antara mereka. 

b) Laporan tertulis : merupakan suatu pertanggung 

jawaban bawahan kepada atasannya mengenai 

pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan 

instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Dengan laporan tertulis sulit pimpinan menentukan 

mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang 

berupa pendapat. Keuntungannya untuk pemimpin 

dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi 

pihak lain dapat gigunakan untuk menyusun rencana 

berikutnya. 

c) Laporan khusus : selain laporan lisan dan tertulis 

menurut manullang pengawasan masih mempunyai 

satu teknik lagi, yaitu pengawasan melalui laporan 

kepada hal-hal yang bersifat khusus. Pengawasan 

                                                           
22 Ibid, 206. 
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yang berdasarkan pengecualian (control by 

exception) adalah suatu sistem pengawasan dimana 

pengawas itu ditunjukan pada masalah 

pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan 

bila diterima laporan yang menunjukkan adanya 

peristiwa-peristiwa yang istimewa. 

b. Pengawasan langsung  

 Dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan 

peninjauan pribadi yaitu dengan cara meninjau secara 

pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan 

pekerjaan. Cara ini mengandung kelemahan, 

menimbulkan kesan kepada bawahan seperti mereka 

diamati secara terus menerus. Menurut SP Siagian 

menytakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan 

langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan 

sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh 

para bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa 

inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat, dan 

membuat laporan ditempat.  

 Menurut Arifin kekuatan dari pengawasan tidak 

langsung adalah dibutuhkan waktu pendek, dan tidak 

perlu terjun langsung ke setiap lapangan. Kelemahannya 

adalah sering terdapat laporan dengan bentuk hal-hal 

positif saja. Padahal pemimpin harus mengetahui hal yang 

positif sekaligus negatif agar tidak salah berkesimpulan 

dan salah dalam mengambil keputusan.  

 Kesimpulannya ialah bahwa pengawasan tidak dapat 

berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada 

laporan saja. Bijaksana apabila pemimpin organisasi 

menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak 

langsung dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut. 

  Dengan teknik yang telah dijelaskan di atas 

diharapkan pelaksanaan pengawasan dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien, sehingga dalam melakukan 

pengawasan juga lebih mudah. Dan hasil dari pengawasan 
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dapat dijadikan evaluasi atau acuan untuk mengambil 

kebijakan berikutnya.  

3. Maksud Pengawasan 

  Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau 

memperbaiki kesalahan-kesalahan, penyimpangan, ketidak 

sesuaian, penyelewengan dan lainnya, yang tidak sesuai 

dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi 

maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap 

orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil 

pekerjaannya.
23

 

4. Tujuan Pengawasan  

 Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan 

pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan hasil 

guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Saydam mengemukakan dengan istilah tujuan 

pengawasan melekat yaitu : “ Terciptanya kondisi yang 

mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas, 

kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan yang dilakukan 

oleh pemimpin.”  

Menurt Malayu, S.P Hasibuan, tujuan pengawasan yaitu:   

1. Supaya proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan dari rencana.  

2. Melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-

penyimpangan.  

3. Supaya tujuan yang dilakukan sesuai dengan rencana.
24

  

 Menurut M.Manulang dalam bukunya dasar-dasar 

manajemen, tujuan adanya pengawasan adalah mengusahakan 

agar apa yang rencanakan menjadi kenyataan daan agar 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah 

dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta 

                                                           
23 Soewarno handayaningrat, Pengantar studi ilmu administrasi dan 

manajemen,(jakarta:CV haji masagung,1990), 143. 
24

 Melayu, S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian 

Masalah,(Jakarta:Bumi Aksara,2006),  242. 
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kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan serta 

rencana berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut dapat diambil 

tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun yang 

akan datang.
25

  

5. Jenis-jenis Pengawasan  

 Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. 

Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut terutama 

karena, perbedaan sudut pandang atau dasar perbedaan jenis-jenis 

pengawasan. Berikut empat macam dasar penggolongan jenis 

pengawasan:  

a. Waktu pengawasan  

b. Objek pengawasan 

c. Subjek pengawasan dan,  

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.  

 

6. Tipe-tipe Pengawasan  

 Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pegawasan merupakan 

fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan 

yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat 

dikatakan berhasil. Secara konsep pengawasan tersebut memiliki 

banyak tipe. Menurut T. Hani Handoko ada tiga tipe pengawasan, 

yaitu :  

a. Pengawasan pendahuluan (steering controls)  

Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau 

penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan 

memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap 

kegiatan tertentu diselesaikan.  

b. Pengawasan (concurrent) 

Yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan 

                                                           
25 M.Manulang, Dasar-Dasar Manajemen,(Yogyakarta:Gajah Muda 

Uiversitya Press,2002), 17. 
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proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan 

dilaksanakan.  

c. Pengawasan umpan balik (past action controls) 

Pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari 

suatu kegiatan yang diselesaikan.
26

 

Pengawasan pendahuluan dan pengawasan cuncurrent adalah 

pengawasan yang cukup memadai untuk memungkinkan 

manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai 

tujuan. Tetapi hal tersebut tentu perlu dipertimbangkan karena 

memerlukan biaya yang cukup mahal. Segala kegiatan tidak terus-

menerus untuk dimonitor, dan pengawasan yang berlebihan akan 

menjadikan produktivitas berlebihan.
27

  

7. Proses Pengawasan 

 Dalam melaksanakan fungsi pengawasan hal yang 

paling utama yang harus dilakukan adalah menentukan langkah-

langkah dari proses pengawasan karena pengawasan merupakan 

suatu proses dalam pencapaian tujuan dari langkah-langkah 

sebagai penentu standar yang akan digunakan sebagai dasar 

pengawasan, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, 

membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar, dan 

melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan.
28

 

Abd. Rosyid Shaleh mengemukakan bahwa pengawasan dapat 

diartikan sebagai proses pemeriksaan dari usaha agar aktivitas 

dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, oleh 

karnanya proses pengawasan itu terdiri dari langkah-langkah 

sebagai, penetapan standar, mengadakan pemeriksaan dan 

penelitian terhadap pelaksanaan tugas dengan standar yang di 

tetapkan, dan mengadakan tindakan-tindakan perbaikan. Langkah 

pertama dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar 

atau alat ukur. Karena dengan alat ukur tersebut, akan diketahui 

apakah tugas yang telah ditentukan telah berjalan dengan baik 

                                                           
26 Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Penerbit Alfabeta 

Bandung), 153. 
27 T. Hani Handoko, Manajemen edisi kedua, (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta, 2003), 361-362 
28 Ibid, 245. 
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atau sebaliknya. Langkah yang selanjutnya yaitu diadakan 

pemeriksaan dan penelitian untuk mengetahui bagaimana dan 

sejauh mana rencana yang telah ditentukan itu berhasil dapat 

dilaksanakan, adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam 

proses pemeriksaan dan penelitian ini dapat dilakukan dengan 

beberapa macam, yaitu: Peninjauan pribadi, laporan secara lisan, 

laporan secara tertulis, laporan dengan penelitian terhadap hal-hal 

yang bersifat istimewa atau perkecualian. 

 Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian 

terhadap yang telah ditetapkan dengan beberapa macam cara yang 

seperti yang dijelaskan pada materi diatas, dan setelah diperoleh 

informasi dengan selengkap-lengkapnya. Mengenai pelaksanaan 

tugas dan hasilnya. Dalam melakukan proses pengawasan, agar 

dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka ada beberapa syarat 

atau prinsip pengawasan yang harus diketahui yaitu, dapat 

mengetahui sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang 

diawasi, Dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, 

dapat mereflektifkan pola organisasi, pengawasan harus fleksibel 

dan tidak baku, dapat dimengerti, dapat menjamin diadakannya 

tindakan korelatif. 
29

 

8. Prosedur Pengawasan  

 Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga 

pokok, yaitu: Memantau (monitoring), menilai dan, melaporkan 

hasil-hasil temuan, kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap 

kinerja aktual (actual performance) hasil dalam proses. Aktivitas 

yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja aktual (actual 

performance) baik dalam proses maupun hasilnya.
30

  

 

9. Pentingnya Pengawasan  

 Pengawasan menyatakan ukuran merupakan suatu 

sebaran prilaku. Jika manajer tidak dapat mengukur berati manajer 

tidak dapat mengawasi atau mengendalikan. Dalam sebuah 

                                                           
29 Manulang, OP.Cit, 174. 
30 Nanang fattah, Ekonomi & pembiayaan pendidikan,(bandung:pt remaja 

rosdakarya,2004), 65. 
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organisasi terutama bila menghadapi peralaratan yang berpotensi 

memengaruhi kehidupan seseorang, perlu disadari bahwa 

kebutuhan untuk membatasi sebaran prilaku.
31

 Inti dari aktivitas 

pengawasan atau pengendalian yang berhubungan dengan tugas 

manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan 

organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat 

pengawasan yang tepat.  

 

10. Pendekatan Sistem Pengawasan 

 Pendekatan sistem pengawasan merupakan suatu 

proses terus terang, dalam praktiknya manajer memang 

menghadapi sejumlah tantangan dalam merancang sistem 

pengawasan yang memberi umpan balik yang akurat dengan cara 

yang tepat waktu dan ekonomis yang dapat diterima oleh anggota 

organisasi. Kebanyakan masalah berasal dari keputusan tentang 

apa yang harus dikendalikan dan seiring kemajuan perlu di ukur.
32

  

 

C. Kedisiplinan  

1. Pengertian Kedisiplinan  

 Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Kennet W. 

Requena menjelaskan tentang kata disiplin yang dalam bahasa 

inggris discipline, berasal dari akar kata  bahasa ltin yang sama 

(disciplus) yang dengan kata discipline mempunyai makna yang 

sama yaitu mengajari atau mengikuti pemimpin yang dihormati. 

Kedisiplinan merupakan suatu hal yang sangat mutlak dalam 

kehidupan manusia, karena seorang manusia tanpa disiplin yang 

kuat akan merusak sendi-sendi kehidupan, yang akan 

membahayakan diri dan manusia lainnya, bahkan alam 

sekitarnya.  

 Kedisiplinan adalah tingkat kepatuhan dan ketaatan 

pada aturan yang berlaku serta bersedia menerima sangsi atau 

                                                           
31 Ibid, 363. 
32 Abd. Rosyid Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1997), 215. 
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hukuman jika melanggar aturan yang ditetapkan dalam 

kedisiplinan tersebut.
33

 Disiplin merupakan sikap yang selalu 

tepat janji, sehingga orang lain percaya karena modal seseorang 

dalam wirausaha adalah mendapat kepercayaan dari orang lain.  

 Disiplin berasal dari bahasa latin discere yang artinya 

belajar. Disiplin asalnya dari bahasa inggris yaitu “disciple” 

yang artinya pengikut atau murid. Untuk memperoleh 

gambaran tentang kedisiplinan , berikut penulis uraikan 

pengertian kedisiplinan menurut para ahli : 

a. Menurut Wardiman Djojonegoro, disiplin adalah suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, keteraturan, kesetiaan, dan ketertiban.
34

 

b. Menurut Soegeng Prijodarminto, disiplin adalah kondisi 

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

prilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan 

kesetiaan, keteraturan ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah 

menjadi bagian prilaku dalam kehidupan. Prilaku itu 

tercipta melalui proses pembinaan melalui keluarga, 

pendidikan dan pengalaman.
35

 

c. Menurut Suharsimi Arikunto, disiplin adalah sebagai 

bentuk kepatuhan seseorang terhadap aturan-aturan atau 

tata tertib yang berlaku atas dorongan dari dalam diri 

seseorang yang sesuai dengan kata hatinya.
36

  

d. Menurut Nurcholis Madjid, disiplin merupakan sejenis 

prilaku taat dan patuh yang sangat terpuji.
37

  Dijelaskan 

bahwa kepatuhan tersebut merupakan keikut sertaan yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal yang 

                                                           
33Irham Fahri, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Penerbit Alfabeta 

bandung), 75. 
34 Wardiman Djojonegoro,Pembudayaan Disiplin Nasional, 

(Jakarta:CV.Minijaya Abadi,1998), 20. 
35 Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses, 

(Jakarta:Abadi,1994), 23. 
36 Suharsimi Prijodarminto,Manajemen Pengajaran Secara 

Manusiawi,(Jakarta:Rineka Cipta,1993), 11. 
37 Nurcholis Madjid,Masyarakat Religius,(Jakarta:Paramida,1997), 87. 
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terpuji dan tiak melanggar larangan allah. 

e. Menurut Nitisemito bahwa kedisiplinan adalah sebagai 

sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan arti lembaga yang tertulis maupun tidak tertulis. 

 Kedisiplinan juga dapat diartikan sebagai sikap santri 

berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. 

Dalam kaitannya dengan kegiatan, disiplin sholat adalah suatu 

sikap dan tingkah laku santri pada peratran disebuah 

organisasi. Niat dapat diartikan sebagai keinginan untuk 

berbuat sesuatu atau kemauan untuk menyesuaikan diri dengan 

peraturan. 

 Sedangkan menurut Jerry Wyckoff dan Barbara C. 

Unell disiplin didefinisikan sebagai proses belajar mengajar 

yang mengarah kepada ketertiban dan pengendalian diri.
38

 Jadi, 

dapat diartikan bahwa disiplin adalah proses belajar mengajar 

yang mengarah kepada ketertiban dan pengendalian diri.  

         

2. Macam-macam Kedisiplinan  

Macam-macam kedisiplinan diantaranya ialah: 

1) Disiplin dalam menggunakan waktu  

 Disiplin menggunakan waktu adalah bisa 

menggunkan waktu dengan sebaik mungkin, 

dan tidak menggunkan waktu untuk hal-hal 

yang todak berfaedah, karna waktu amat sangat 

berharga dan salah satu kunci kesuksesan 

adalah dengn bisa menggunakan waktu dengan 

baik.  

2) Displin dalam beribadah  

 Disiplin dalam beribadah adalah senantiasa 

melakukan ibadah dengan peraturan yang 

terdapat didalamnya seperti membiasakan diri 

                                                           
38

 Febriana Sanderi, Marjohan, Indah Sukmawati, “Kepatuhan Siswa 

Terhadap Disiplin Dan Upaya Guru BK Dalam Meningkatkan Melalui Layanan 

Informasi”. Jurnal Ilmiah Konseling, Vol. 2 No. 4 (Januari 2013), 221. 
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untuk sholat tepat waktu, kedisiplinan dalam 

beribadah sangat dibutuhkan. 

  Pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan 

hidup dan dari kehidupan sehari-hari yang teratur seeta 

mencintai dan menghargai pekerjaannya, disiplin 

merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang 

memadai untuk itu kita memerlukan pemahaman tentang 

landasan kehidupan sosial saat ini banyak terjadu erosi 

sopan santun dan erosi yang terjadi sekarang ini 

pendidikan etika yang semakin berkurang terutama di 

bangku-bangku pendidikan. 
39

 

3. Aspek-aspek Kedisiplinan 

 Menurut Prijodarminto kedisiplinan memiliki 3 (tiga) 

aspek, ketiga aspek tersebut adalah:  

a. Sikap mental (mental attitude) yang merupakan sikap 

taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari 

pengendalian pikiran dan pengendalian watak. 

b. Pemahaman yang baik mengenai sistem perturan 

perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian 

rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan 

pengertian yang mendalam atau kesadaran, ketaatan 

atau aturan. Norma dan standar tadi merupakan syarat 

mutlak untuk mencapai keberhasilan.  

c. Sikap kelakukan yang secara wajar menunjukkan 

kesungguhan, untuk mentaati segala hal secara cermat 

dan tertib.  

 Dalam hal ini berarti kedisiplinan memiliki tiga aspek 

penting, antara lain yaitu sikap mental, pemahaman yang baik 

mengenai aturan prilaku, dan sikap kelakuan yang 

menunjukan kesungguhan hati untuk mentaati ayuran yang 

ada.  

 

                                                           
39 Wahyuono, Disiplin Dalam Keluarga, (Yogyakarta: CV, Nisa, 2018), 6-

7. 
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4. Hal-hal yang penting dalam menerapkan kedisiplinan  

 Ada beberapa hal yang penting dalam menerapkan 

kedisiplinan pada peserta didik. Menurut Subrata, beberapa 

hal tersebut antara lain:  

a. Peraturan, Dalam mendisiplinkan peserta didik, peraturan 

sangat bermanfaat untuk membiasakan peserta didik agar 

berprilaku sesuai lingkungan.  

b. Konsistensi, cara mendisiplinkan peserta didik harus 

konsisten atau tidak berubah-ubah. Peserta didik akan 

tahu apa yang akan dilakukan dan siapa yang harus ditaati 

serta jelas apa yang diharapkan.  

c. Hadiah, pengadaan hadiah akan mendorong peserta didik 

untuk terus berprilaku seperti yang diharapkan oleh 

lingkungannya. Hadiah dapat berupa kata-kata pujian, 

penghargaan, pemberian dan sebagainya.  

d. Hukuman, hukuman bertujuan untuk mencegah tindakan 

yang baik atau tidak diinginkan. Hukuman yang 

menyadarkan peserta didik, bahwa setiap perubahan yang 

tidak baik mempunyai konsekuensinya.
40

  

 

5. Dasar Disiplin  

 Disiplin sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Orang yang disiplin akan sukses dalam hehidupan masyarakat 

yang disipl in akan mencerminkan ketenangan dan 

ketentraman. Sebaliknya orang yang tidak disiplin akan rugi 

dalam kehidupannya dan merugikan orang lain. Dalam 

masyarakat pendidikan atau lingkungan sekolah jika tidak 

disiplin maka kegiatan belajar mengajar tidak akan mencapai 

target yang maksimal. 

 Adapun dasar kedisiplinan menurut Al-Qur‟an surah 

An-Nisa ayat 103:  

                                                           
40 Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses, (Jakarta: PT. 

Pradnya Pramita,1993), 21-22 
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ى ُجىُْوبُِكْم ۚ فَاَِذا  َعله قُُعْوًدا وَّ َ قِيَاًما وَّ وةَ فَاْذُكُروا ّللّاه له فَاَِذا قََضْيتُُم الصَّ

وةَ ۚ  له بًا   اْطَمأْوَْىتُْم فَاَقِْيُموا الصَّ وةَ َكاوَْت َعلَى اْلُمْؤِمىِْيَه ِكته له اِنَّ الصَّ

ْوقُْوتًا  مَّ

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat 

(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di 

waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa 

aman. Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). 

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman. (Qs. An- Nisa‟ 

4:103). 

 

6. Bentuk-bentuk Kedisiplinan  

  Bentuk-bentuk kedisiplinan diantaranya ialah 

disiplin beribadah, Siswa dapat mengaktualisasikan dirinya 

sebagai seorang muslim yang patuh dan taat kepada Allah 

SWT dalam bentuk beribadah diantaranya:  

a. Disiplin dalam melaksanakan sholat  

  Secara tidak langsung sholat 

merupakan pendidikan yang positif dan melatih 

untuk disiplin yang menjadikan manusia hidup 

teratur dengan penuh kepastian. Dengan kewjiban 

sholat 5 waktu dalam semalam, seorang muslim 

tentu memperhatikan waktu dan sadar akan 

perjalanan hidupnya. Kebiasaan untuk melakukan 

sholat harus ditanamkan kepada anak-anak sejak 

dini karna latihan yang berbau keagamaan yang 

merupakan ibadah kongkrit seperti sembahyang, 

puasa, membaca Al-Qur‟an dan berdoa bila 

dibiasakan pada anak maka akan timbul rasa 

senang pada anak untuk melakukannya.
41

  

 

 

                                                           
41 Sayid sabiq,fiqhus sunnah I,(bandung:Al-ma‟arif,1993), 191. 
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b. Disiplin dalam melaksanakan puasa  

  Puasa dikenal dengan sebutan shiyam 

atau saum yang berasal dari bahasa arab yang 

artinya berpntangan atau menahan diri dari sesuatu. 

Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan 

diri dari pada sesuatu yang membatalkan satu hari 

lamanya mulai dari terbitnya fajar hingga 

tenggelamnya matahari dengan niat dan beberapa 

syarat. Puasa mengandung nilai rohani yang 

melatih rohani agar disiplin, melatih diri atas 

batasan-batasan yang ditentukan, sedangkan nilai 

jasmani dari ibadah puasa adalah mengatur sistem 

pencernaan agar dapat diproduksi dengan baik. 

Jadi bila dilihat dari dua nilai tersebut maka 

nyatalah bahwa dengan menjalankan ibadah puasa 

terpeliharalah kehidupan jasmani dan rohani 

dengan seimbang.  

 

7. Tujuan disiplin  

 Menurut Ellen G White, disiplin mempunyai tujuan 

yaitu:  

a. Perintah atas diri 

b. Menaklukan kuasa kemauan  

c. Memperbaiki kebiasaan-kebiasaan  

d. Mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi  

e. penurutan atas dasar prinsip.  

 

 Sedangkan menurut Emile Dhurkheim tujuan disiplin 

adalah untuk mengembangkan suatu keteraturan dalam 

tindakan manusia, untuk memberikan sasaran tertentu 

sekaligus membatasi cakrawala. 
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8. Manfaat disiplin 

a. Tumbuhnya kepekaan  

 Tumbuhnya kepekaan anak yang tumbuh menjadi 

pribadi yang peka/berperasa halus dan percaya pada 

orang lain. Sikap ini memudahkan dirinya untuk 

mengungkapkan perasaannya pada orang lain, 

termasuk orang tuanya. Sehingga anak akan mudah 

menyelami perasaan orang lain juga.  

b. Tumbuhnya kepedulian  

 Dengan disiplin membuat anak menjadi mempunyai 

integritas, selain bisa memiliki rasa tanggung jawab, 

dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat dan 

mudah.  

c. Mengajarkan keteraturan  

 Seorang anak akan mempunyai pola hidup yang 

teratur dan dapat mengelola waktu yang dimiliki 

dengan baik.  

d. Menumbuhkan ketenangan  

 Berdasarkan penelitian menunjukan bayi yang tenang 

atau jarang menangis ternyata dapat memperhatikan 

lingkungan sekitarnya dengan baik, ia juga lebih cepat 

berinteraksi dengan orang lain.  

e. Tumbuhnya rasa percaya diri  

 Sikap ini berkembang ketika anak diberi sebuah 

kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang 

dapat ia kerjakan sendiri. 

f. Tumbuhnya kemandirian  

 Dengan belajar mandiri anak bisa diandalkan agar 

dapat memenuhi kebtuhannya sendoiri. Anak juga bisa 

mengeksplorasi lingkungan dengan baik. Disiplin 

adalah bimbingan yang tepat kepada anak agar 

sanggung atau mampu menetukan pilihan dengan 

bijak.   
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g. Tumbuhnya keakraban  

 Dengan kemampuan beradaptasi yang terus diasah. 

Anak akan menjadi lebih cepat akrab dan ramah 

dengan orang lain.  

h. Membantu anak yang sulit  

 Terkadang pada anak yang berkebutuhan khusus kita 

lupa mereka juga membutuhkan penanganan khusus, 

dengan disiplin untuk menekankan keteraturan khusus 

dapat lebih baik.  

i. Menumbuhkan sikap patuh  

Dengan disiplin anak menuruti aturan yang ditetapkan 

orang tua atas kemauan sendiri. 

 

D. Pondok Pesantren 

1  Pengertian Pondok Pesantren  

Istilah Pondok Pesantren bisa disebut dengan Pondok saja 

atau kedua kata ini digabungkan menjadi Pondok Pesantren. 

Secara esensial semua istilah ini mengadung makna yang sama 

, kecuali sedikit perbedaan. Dalam pondok pesantren terdapat 

asrama  yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat 

dipandang sebagai pembeda pondok dan pesantren.
42

 

Dalam pemakaian sehari-hari , istilah pesantren bisa 

disebut dengan pondok atau pondok pesantren. Kata pondok 

berasal dari kata funduq yang artinya ruangan tidur, asrama 

atau wisma sederhana. Menurut manfred kata pesantren beraal 

dari kata santri yang diimbuhi awalan pe- dan akhiran an yang 

berarti menunjukan tempat maka artinya adalh tempat para 

santri.  

Dalam pesantren santri tidak disediakan asrama atau sering 

disebut juga pondokan di komplek pesantren tersebut namun 

santri tinggal diseluruh penjuru desa sekeliling pessantren atau 

                                                           
42 Dawam, Ainurr dan Ahmad Ta‟arifin. Manajemen Madrasah Berbasis 

Pesantren , 2004. 30. 
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disebut juga sebagai santri kalong, di mana cara dan metode 

pembelajaran dan pendidikan agama islam diberi dengan 

sistem wetonan yaitu para santri datang di waktu tertentu.  

Seiring dengan perkembangan zaman, perbedaan ini 

ternyata mengalami kekaburan. Asrama atau pondok yang 

seharusnya sebagai penginapan santri-santri yang belajar di 

pesantren untuk memperlancar proses pembelajaran dan 

memilih menjalin hubungan antara guru sengan santri secara 

lebih akrab, yang terjadi di beberapa pondok justru hanya 

sebagai tempat tidur semata bagi pelajar-pelajar sekolah umum.  

Tempat pengkajian kitab-kitab islam klasik yang memiliki 

asrama (pemondokan) oleh masyarakat terkadang disebut  

pesantren. Sebenarnya penggunaan gabungan kedua istilah 

secara ilegal yakni pondok dan pesantren menjadi pondok 

pesantren lebih mengakomodasi karakter keduanya.  

Pondok pesantren menurut M. Arifin berarti suatu lembaga 

pendidikan agama yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat 

sekitar, dengan sistem asrama dimana santri-santri menerima 

pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah 

yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership 

seseorang atau beberapa orang kiai dengan ciri khas yang 

memiliki kharismatik serta independen dalam segala hal.  

Dalam penelitian ini pesantren di definisikan sebagai suatu 

tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan 

pembelajaran agama islam dan di dukung asrama sebagai 

tempat tinggal santri yang bersifat permanen.  

 

2 Topologi Pondok Pesantren  

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam di 

Indonesia mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan 

perubahan zaman. Hal ini terjadi karena adanya dampak 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun hal ini tidak 

menghilangkan kekhasan dari pondok pesantren. 
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Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang 

berkembang dalam masyarakat, yaitu:  

a. Pondok pesantren tradisional  

Pondok pesantren tradisional masih mempertahankan 

bentuk asli di mana yang kita kenal pondok dengan 

kesederhanaan. Pola pengajarannya dengan menerapkan 

sistem “halaqah” yang dilaksanakan di masjid atau di surau. 

Hakikat dari sistem pengajaran halaqah adalah sistem 

penghapalan agar dapat menciptakan santri yang memiliki 

ilmu.  

 

b. Pondok Pesantren Modern 

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe 

pesantren karena orientasi belajarnya cenderung 

mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan 

meninggalkan sistem belajar tradisional. Adapun kurikulum 

yang digunakan adalah kurikulum sekolah atau madrasah, 

santrinya ada yang menetap dan ada yang tersebar di sekitar 

desa itu. Perbedaannya dengan sekolah dan madrasah 

terletak pada porsi pendidikan agama dan bahasa arab lebih 

menonjol sebagai kurikulum lokal.  

c. Pondok Pesantren Komprehensif  

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena 

merupakan sistem pendidikan gabungan antara tradisional 

dan modern. Artinya di dalam pondok pesantren ini 

memberikan pembelajaran metode sorongan dengan kitab 

kuning, bandongan dan wetonan. Dalam arti yang 

sedimikian rupa dapat diartikan bahwa pondok pesantren 

telah berkiprah dalam pengembangan sosial 

kemasyarakatan.
43

 

Ketiga tipe pondok pesantren yang telah penulis paparkan 

memberikan gambaran bahwa pondok pesantren merupakan 

                                                           
43 M. Bahri Ghazali, Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkung, (Jakarta: 

Radar Jaya Offset, 2001), 14 
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lembaga pendidikan sekolah, luar sekolah dan merupakan 

milik masyarakat karena tumbuh dari dana oleh masyarakat. 

Lembaga pendidikan sekolah sesuai dengan pengertian 

sekolah pada umumnya, lembaga pendidikan luar sekolah 

nampak dari adanya kegiatan kependidikan baik dalam 

bentuk keterampilan tangan, bahasa maupun pendalaman 

pendidikan ilmu agama islam yang dilaksanakan melalui 

kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh para kyai di 

dalam pondoknya.  

    3  Fungsi dan peranan pesantren  

Fungsi pesantren pada awal berdirinya sampai dengan 

kurun sekarang telah mengalami perkembangan. Visi, posisi, 

dan persepsinya terhadap dunia luar telah berubah. Pesantren 

pada masa yang (masa syaikh maulana malik ibrahim) 

berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama islam. 

Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang. Sebagai lembaga 

dakwah, pesantren berusaha mendekati masyarakat. Pesantren 

bekerja sama dengan mereka dalam mewujudkan 

pembangunan. Fungsi lain adalah sebagai lembaga pembinaan 

moral dan kultural. A. Wahid Zaeni menegaskan bahwa 

disamping lembaga pendidikan pesantren juga sebagai lembaga 

pendidikan lembaga pembinaan moral dan kultural, baik di 

kalangan para santri maupun santri dengan masyarakat. 

Kedudukan ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan 

keadilan sosial melalui pesantren lebih banyak menggunakan 

pendidikan kultural. 

Sebagai lembaga dakwah pesantren berusaha mendekati 

masyarakat. Pesantren bekerja sama dengan mereka dalam 

mewujudkan pembangunan. Fungsi lain adalah sebagai 

pembinaan moral dan kultural. Disamping lembaga pendidikan, 

pesantren juga sebagai lembaga moral dan kultural  baik di 

kalangan para santri maupun santri dengan masyarakat. 

Kedudukan ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan 
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keadilan sosial melalui pesantren lebih banyak menggunakan 

pendekatan kultural.
44

 

    4  Tujuan Pondok Pesantren  

Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-

faktor pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan 

pendidikan, disamping faktor-faktor lain yang terkait: pendidik, 

peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan pendidikan. 

Tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan 

mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan, berakhlak mulia, 

bermanfaat bagi masyarakat, dengan menjadi kawula atau abdi 

masyarakat, yaitu menjadi pelayan bagi masyarakat sebagai 

mna kepribadian Nabi Muhammad SAW (mengikuti sunnah 

nabi), mampu berdiri sendiri, teguh dalam kepribadian, 

menyebarkan agama atau menegakkan islam, dan keyaan umat 

di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka 

mengembangkan kepribadian manusia. 

Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha mendekati 

masyarakat. Pesantren bekerja sama dengan mereka dalam 

mewujudkan pembangunan. Fungsi lain adalah sebgai lembaga 

pembinaan moral dan kultural. A. Wahid Zaeni menegaskan 

bahwa disamping lembaga pendidikan, pesantren juga sebagai 

lembaga pembinaan moral dan kultural, baik dikalangan para 

santri maupun santri dengan masyarakat. Kedudukan ini 

memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan sosial 

melalui pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan 

kultural.  

Tujuan pendidikan pesantren menurut Matsuhu adalah 

menciptakan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia 

bermanfaat bagi masyarakat dengan jalan menjadi abdi 

masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam 

kepribadian , menyebarkan agama atau menegakkan islam dan 

kejayaan umat islam ditengah-tengah masyarakat dan 
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mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian. 

Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin di tuju ialah 

kepribadian mukhsin, bukan sekedar muslim. Tujuan khusus 

pondok pesantren adalah sebagai berikut:  

a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang 

bertakwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia.  

b. Mendidik santri agar menjadi manusia muslim selaku 

kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, 

tabah, tangguh, dan gigih dalam mengamalkan sejarah 

islam secara utuh dan dinamis.  

c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat 

menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang 

dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab 

kepada pembangunan bangsa dan negara.  

d. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam 

rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.
45

  

      5  Ciri-ciri Pendidikan Pesantren 

          Dapat didefinisikan ciri-ciri pesantren sebagai berikut:  

a. Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan 

kyainya. Hal ini dimungkinkan karena kyai dengan 

santri tinggal dalam satu kompleks dan sering bertemu 

baik di saat belajar maupun dalam pergaulan sehari-hari, 

bahkan sebagian santri diminta sebagai asisten kyai.  

b. Kepatuhan santri kepada kyai , para santri menganggap 

bahwa menentang kyai , selain tidak sopan juga dilarang 

agama, bahkan tidak memperoleh berka karena durhaka 

kepadanya sebagai guru.  

c. Hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan 

dalam lingkungan pesantren. Hidup mewah hampir tidak 
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Institusi, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), 6 
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didapatkan di pesantren. Bahkan sedikit santri yang 

hidupnya terlalu sederhana atau terlalu hemat sehingga 

kurang memperhatikan pemenuhan gizi.  

d.  Keprihatinan untuk mencapai tujuan mulia. Hal ini 

sebagia akibat kebiasaan puasa sunah, zikir, dan i‟tikaf, 

shalat tahajud, dan bentuk-bentuk riyadloh lainnya atau 

menauladani kyai nya yang menonjolkan sikap zuhd. 

Ciri-ciri tersebut menggambarkan pendidikan pesantren 

dalam bentuknya yang masih murni (tradisional). Adapun 

penampilan pendidikan pesantren sekarang yang lebih 

beragam merupakan  akibat dinamika dan kemajuan zaman 

telah mendorong terjadinya perubahan terus-menerus, 

sehingga lembaga tersebut melakukan berbagai adopsi dan 

adaptasi sedemikian rupa. Tegasnya tidak relevan jika ciri-

ciri pendidikan pesantren murni di atas diletakkan kepada 

pesantren-pesantren yang telah mengalami pembaharuan dan 

mengadopsi  sistem pendidikan modern.  
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