
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Manajemen 

2.1.1 Manajemen  

Manajemen secara etimologis, berasal dari bahasa latin manus yang berarti 

“tangan”, dalam bahasa prancis management yang berarti “seni melaksanakan dan 

mengatur”, sedangkan dalam bahasa inggris berasal dari kata to manage yang 

berarti “mengatur” (Usman Effendi, 2014: 3). Manajemen dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran (Lukman, 1997: 623). Selain itu, manajemen adalah tindakan 

memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha-usaha 

kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan 

sumber daya manusia secara singkat orang pernah menyatakan tindakan 

manajemen adalah sebagai tindakan merencanakan dan mengimplementasikan 

(Winardi, 1993: 4). 

George R. Terry menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan 

sumber daya lainnya (George R. Terry terjemahan Winardi, 2006: 4). Selain itu, 

Nanang Fatah (2006:1) menjelaskan juga bahwa manajemen sebagai suatu sistem 

yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, 

dengan 
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mengaitkan proses dan manajer yang dihubungkan dengan aspek organisasi 

(orang-struktur-teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu 

dengan yang lain, serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan yang 

hendak dicapai. 

Berikut terdapat pendapat beberapa ahli dalam mendefinisikan manajemen 

diantaranya: 

2.1.1.1   Oemar Hamalik:Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan 

dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia dan sumber-

sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

2.1.1.2  James H. Donnelly: Manajemen adalah sebuah proses yang 

dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengatur kegiatan-kegiatan 

melalui orang lain sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

yang tidak mungkin dilaksanakan satu orang saja. 

2.1.1.3 Sondang P. Siagian: Manajemen adalah sebagai proses 

menggerakkan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses alam 

manajemen merupakan bentuk kemampuan atau ketrampilan 

memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui 

kegiatan-kegiatan organisasi tersebut. Karena itu dalam manajemen 

mencakup konsep kepemimpinan, human relations, pengambilan 

keputusan, manusia, sarana, dan kerjasama. 
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2.1.1.4 Robert Kreitner: Manajemen adalah proses bekerja 

dengan dan melalui orang-orang lain untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada 

penggunaan secara efektif dan efisien terhadap sumber daya 

manusia yang terbatas (Malayu Hasibuan, 2001: 2). 

Konsep manajemen juga terdapat dalam Islam yaitu al tadbir atau 

pengaturan. Hal ini termaktub dalam QS. As-Sajadah 32: 5 sebagai berikut: 

ۡ��َ ٱ 	َُ��ِّ�ُ 
َ
َ��ٓءِ ٱِ�َ�  ۡ �ِض ٱإَِ�  ���

َ
�  ۥٓ ُ+*� َ(ۡ)ُ�ُج إَِ&ۡ%ِ ِ$ 	َۡ#ٖ" َ َن ِ�ۡ�َ�اُرهُ  ۡ ��ِ�ّ -ٖ.َ/َ 0َ1ۡ

َ
2

وَن  4�(ُ5َ6   
Terjemahannya:  

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 
kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 
perhitungan”. (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 
2017:410). 

Ayat ini menjelaskan bahwa konsep pengaturan atau manajemen menjadi 

hal yang cukup krusial dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aktivitas 

pengaturan ini membutuhkan strategi dan cara agar dapat berjalan dengan baik 

dengan memanfaatkan waktu dan sumber daya secara maksimal. Manajemen 

merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan dan 

keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain dan 

mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan 

organisasi secara produktif, efektif dan efisien (Engkoswara dan Aan Komariah, 

2010: 87). 
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Dari beberapa penjelasan diatas menunjukkan bahwa manajemen adalah 

cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dengan 

menggerakan berbagai sumber daya yang dilaksanakan secara teratur dan 

sistematis. 

2.1.2 Unsur-unsur Manajemen 

Proses manajemen dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila memenuhi 

beberapa unsur yaitu sebagai berikut: 

2.1.2.1 Man (Manusia) 

Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan beberapa 

aktivitas, karena manusialah yang menjalankan semua program yang 

direncanakan. Oleh karena itu tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin 

bisa mencapai tujuan yang di inginkan sedangkan manajer/pimpinan itu sendiri 

orang yang mencapai hasil atau tujuan melalui orang lain. 

2.1.2.2 Money (Uang) 

Uang digunakan sebagai sarana manajemen dan harus digunakan 

sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik dan tidak 

memerlukan uang yang begitu besar. Apabila dinilai dengan uang lebih besar 

yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

2.1.2.3 Material (Bahan) 

Material dalam manajemen dapat diartikan sebagai bahan atau data dan 

informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan digunakan sebagai 

pelaksana fungsi-fungsi dari manajemen serta dalam mengambil keputusan oleh 

pimpinan. 
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2.1.2.4 Machines (Mesin) 

Mesin adalah jenis alat yang digunakan sebagai proses pelaksana kegiatan 

manajemen dengan menggunakan teknologi atau alat bantu berupa mesin. 

2.1.2.5 Methods (Metode) 

Metode atau cara bisa diartikan pula sebagai sarana atau alat manajemen, 

karena untuk mencapai tujuan harus menggunakan metode atau cara yang efektif 

dan efisien. Namun, metode-metode yang ada harus disesuaikan dengan 

perencanaan yang sudah dibuat, agar metode itu tepat sasaran. 

2.1.2.6 Market (Pasar) 

Pasar adalah salah satu sarana manajemen penting lainnya, khusus bagi 

perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk mencari laba atau 

keuntungan karena pasar digunakan sebagai tempat pendistribusian barang-barang 

yang sudah dihasilkan (Manulang, 1996: 6). 

 Unsur-unsur di atas adalah materi primer agar dalam melakukan proses 

manajemen dapat berjalan dengan baik dan lancar.   

2.1.3 Fungsi-fungsi Manajemen 

Mulyasa dalam M. Yusup, dkk (2018:12) menjelaskan bahwa fungsi 

manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis 

bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima 

fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, 

dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas 

menjadi tiga yaitu: 1) Perencanaan (planning), adalah memikirkan apa yang akan 

dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk 
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menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk 

memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternative sebelum 

mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok 

dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan 

proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-

fungsi lainnya tak dapat berjalan; 2) Pengorganisasian (organizing), dilakukan 

dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang 

lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan 

pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas 

yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara 

menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, 

bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab 

atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil; 3) 

Pengevaluasian (evaluating), yaitu proses pengawasan dan pengendalian performa 

lembaga untuk memastikan jalannya lembaga sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

Manajemen sebagai usaha terencana dan terorganisasi memiliki fungsi-

fungsi fundamental. Ada beberapa fungsi dari manajemen yaitu planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakkan), 

controlling (pengawasan), disingkat menjadi POAC (George R. Terry terjemahan 

J. Smith, 2006: 16). Fungsi- fungsi manajemen tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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2.1.3.1 Perencanaan (planning) 

 George Terry terjemahan J. Smith, (2006: 17) menjelaskan bahwa 

perencanaan (planning) adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan 

oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan adalah 

proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan 

serta sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut seefektif dan 

seefisien mungkin (Nanang Fattah, 2006: 49). Handoko (2013:77) menjelaskan 

bahwa perencanaan sebagai (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 

organisasi, dan (2) penentuan strategi, proyek program, prosedur, anggaran, dan 

standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.  

Perencanaan sebagai proses mempersiapkan proses-proses kegiatan yang 

secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tertentu (Bintoro 

Cokroamidjojo, 1977: 6). Hadari Nawawi dalam Abdul Majid (2009:16) 

perencanaan berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau 

pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. 

Perencanaan merupakan proses persiapan untuk mengambil 

tindakan di masa yang akan datang, dan diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan dengan sasaran yang optimal (Suharsimi dan Lia Yuliana, 2008: 

93). Proses perencanaan dapat dibagi menjadi tahapan-tahapan yaitu sebagai 

berikut: 1) Menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana 

melakukannya 2) Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk 

mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target 3) 

Mengumpulkan dan menganalisis informasi 4) Mengembangkan alternatif-
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alternatif dan 5) Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan-

keputusan (Mustari, 2014: 49). 

Koontz dan Weihrich menjelaskan dalam Ismail Solihin (2009:4) 

menjelaskan bahwa perencanaan mencakup a) menetapkan tujuan b) 

mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan di mana 

tujuan-tujuan perusahaan hendak dicapai c) memilih arah tindakan (courses of 

actions) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut d) merumuskan berbagai aktivitas 

yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana menjadi aksi e) melakukan 

perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan dalam perencanaan 

terdahulu.  

2.1.3.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Tahapan kedua setelah perencanaan adalah tahapan pengorganisasian. 

Nanang Fattah (2008:71) menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan proses 

membagi kerja ke dalam tugas- tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas 

kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya 

serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan 

organisasi. Pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokan orang-

orang, alat-alat,tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa 

sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan 

yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya (Sondang Siagian, 2007: 60). 

George (2006:17) memetakkan pengorganisasian (organizing) sebagai 

berikut: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk 
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mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada 

seorang manajer untuk mengadakan pengelompokkan tersebut dan (c) 

menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. 

Mengorganisasikan adalah suatu proses pengaturan dan pengalokasian 

kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota sehingga mereka dapat 

mencapai tujuan organisasi secara efisien (Sudarwan Danim, 2009:9). Handoko 

dalam Husaini Usman (2010:127-128) menjelaskan bahwa terdapat beberapa 

proses pengorganisasian yaitu Proses perencanaan dapat dibagi menjadi tahapan-

tahapan yaitu sebagai berikut: 1) Penentuan sumber daya dan kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 2) Proses perencanaan dan 

pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke 

arah tujuan. 3) Penugasan tanggung jawab tertentu 4) Pendelegasian wewenang 

yang diperluakan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

2.1.3.3 Pelaksanaan (Actuating)  

Actuating adalah usaha untuk menggerakkan anggota 

kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha 

untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran 

anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai 

sasaran-sasaran tersebut (George R. Terry terjemahan Winardi, 2006: 313). 

Sondang Siagian (2007:95) mendefenisiskan actuating sebagai keseluruhan usaha, 

cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau 

dan iklas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan 

organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. 
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2.1.3.4 Pengawasan (Controling) 

Pengawasan adalah sebagai pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang Siagian, 2007: 

96). Pengontrolan adalah mengambil tindakan korektif yang diperlukan ketika 

terdapat penyimpangan di antara keduanya (Patricia Buhler, 2007:11). Mano 

(2007:41) menjelaskan bahwa pengawasan yang baik mengacu pada prinsip-

prinsip berikut:  

2.1.3.4.1 Prinsip pencapaian tujuan (principle of assurance of objective), 

pengendalian harus ditujukan ke arah pencapaian tujuan, yaitu 

dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindarkan 

penyimpangan/ deviasi dari perencanaan.  

2.1.3.4.2 Prinsip efisiensi pengendalian (principle of efisience of control), 

pengendalian efisiensi bila dapat menghindarkan deviasi-deviasi dari 

perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar 

dugaan.  

2.1.3.4.3 Prinsip tanggung jawab pengendalian (principle of control of 

responsibility). Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila 

manajer dapat bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan 

rencana.  

2.1.3.4.4 Prinsip pengendalian terhadap masa depan (principle of future 

control). Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah 
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pencegahan, penyimpangan, perencanaan yang terjadi, baik pada 

waktu sekarang maupun yang akan datang.  

2.1.3.4.5 Prinsip pengendalian langsung (principle of direct control).  Teknik 

kontrol yang paling efektif adalah seorang manajer yang 

mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian 

ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering 

berbuat salah. Cara yang paling tepat  untuk  menjamin  adanya  

pelaksanaan  yang sesuai  dengan perencanaan ialah mengusahakan 

sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik. 

2.1.3.4.6 Prinsip refleksi perencanaan (principle of reflection of plan). 

Pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat 

mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.  

2.1.3.4.7 Prinsip pengendalian individual (principle of individuality of  

control). Teknik dan pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan 

manajer. Teknik pengendalian harus ditujukan kepada kebutuhan-

kebutuhan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang 

dibutuhkan itu berbeda satu sama lain tergantung pada tingkat tugas 

manajer.  

2.1.3.4.8 Prinsip pengawasan terhadap strategis (principle of strategic point 

control). Pengendalian yang efektif dan efisian memerlukan 

perhatian yang ditentukan terhadap faktor-faktor yang strategis 

perusahaan.  
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2.1.3.4.9 Prinsip peninjauan kembali (principle of review). Sistem kontrol 

harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk 

mencapai tujuan.  

2.1.3.4.10 Prinsip tindakan (principle of action). Pengendalian dapat 

dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana organsasi, staffing, dan 

directing. 

Manulang dalam Malayu Hasibuan (2006:173) mengatakan bahwa tujuan 

dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi 

kenyataan. Untuk benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka 

pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahi kelemahan-

kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana 

berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk 

memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. 

Menurut Malayu, S.P Hasibuan (2006:242) ada beberapa tujuan dari 

pengawasan yaitu: a) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan 

ketentuanketentuan dari rencana. b) Melakukan tindakan perbaikan jika terjadi 

penyimpangan-penyimpangan. c) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan 

rencana. 

Ada beberapa pola atau tipe dari pengawasan. Setidaknya terdapat tiga tipe 

dasar pengawasan yaitu: a) Pengawasan Pendahuluan, (feedforward control) atau 

sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah atau 

penyimpagan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum 
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suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. b) Pengawasan Cuncurrent, 

pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan laksanaan kegiatan (curcurrent 

control). Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu 

prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dahulu 

sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatam 

“doule check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. c) 

pengawasan Umpan Balik (Feedback Control) Pengawasan ini juga sering disebut 

sebagai past-action controls, mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah 

terselesaikan (Hani Handoko, 2006: 361-362). 

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 mungkin terus-menerus untuk dimonitor, dan pengawasan yang berlebihan 

akan menjadikan produktivitas berlebihan (Hani Handoko, 2006: 361-362). 

Proses-proses manajemen di atas merupakan sebuah langkah yang 

tersistematis dan terorganisasi dengan memanfaatkan segala macam sumber daya 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.2 Konsep Kedisiplinan 

2.2.1 Kedisiplinan 

Disiplin berasal dari kata yang sama dengan “disciple”, yakni seseorang 

yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti seorang pemimpin. Jadi disiplin 

merupakan cara masyarakat atau sekelompok mengajar anak dan membentuk 
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perilaku moral yang disetujui oleh kelompok (Hurlock, 2003: 82). Selain itu, 

“disiplin “ dapat diartikan kontrol terhadap kelakuan, baik oleh suatu keluasan 

luar ataupun oleh individu sendiri (Jawes: 1986: 110). Dalam bahasa Inggris 

disiplin adalah “discipline” yang berarti: tertib, taat atau mengendalikan tingkah 

laku atau penguasaan diri, latihan membentuk dan meluruskan sesuatu sebagai 

kemampuan mental, hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki, 

dan kumpulan peraturan-peraturan bagi tingkah laku (Suradinata, 1996: 150). 

Disiplin pada dasarnya mencakup pelajaran, patuh, taat, kesetiaan, hormat 

kepada ketentuan/peraturan/norma yang berlaku (Suradinata, 1996: 150). Disiplin 

juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang 

melanggar (Suradinata, 1996: 150). Disiplin sesungguhnya adalah proses melatih 

pikiran dan karakter anak secara bertahap sehingga menjadi seseorang yang 

memiliki kontrol diri dan berguna bagi masyarakat. (Ariesandi, 2008: 230-231). 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan dan ketertiban (Wardiman Dojojonegoro, 1998: 20). 

Selanjutnya, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan tanpa pamrih (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indoensia, 

1997:747). Karl (1964:306) juga menjelaskan bahwa disiplin adalah kontrol, lebih 

penting lagi adalah prinsip bahwa disiplin adalah latihan untuk kontrol terhadap 

diri sendiri (self control). 

Secara konsep sikap disiplin memiliki tujuan yang mendasar. Soekarto 

menjelaskan bahwa tujuan dasar disiplin adalah: a) Membantu anak didik untuk 
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menjadi matang pribadinya dan mengembangkan diri dari sifat-sifat 

ketergantungan ketidak bertanggung jawaban menjadi bertanggung jawab. b) 

Membantu anak mengatasi dan mencegah timbulnya problem disiplin dan 

menciptakan situasi yang favorebel bagi kegiatan belajar mengajar di mana 

mereka mentaati peraturan yang ditetapkan. (Soekarto, 1989: 108). 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukannya. Disiplin diperlukan dimanapun, karena disiplin akan 

tercipta teratur dan tertata. Disiplin diartikan sebagai latihan penting dan watak 

dengan maksud supaya segala hal perbuatan selalu menaati tata tertib, ketaatan 

dan peraturan tata tertib (Denisutan Bahtiar, 2012: 120). Disiplin ialah tindakan 

yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. Kedisiplinan dapat dilakukan dan diajarkan kepada anak di 

sekolah maupun di rumah dengan cara membuat semacam peraturan atau tertib 

yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. Apabila anak yang melanggar, harus 

menerima konsekuensi yang telah disepakati. Oleh karena itu, supaya peraturan 

dapat berjalan dengan baik, handaknya orang tua maupun pendidik 

menyolisiasikan terlebih dahulu kepada anak-anak (Muhammad Fadililllah, 2013: 

192). 

Pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan dari kehidupan 

sehari-hari yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya, disiplin 

merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang memadai, untuk itu kita 

memerlukan pemahaman tentang landasan kemasyarakatan atau sosialitas sebab 

saat ini banyak terjadi erosi sopan santun dan erosi disiplin yang terjadi sekarang 
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ini karena pendidikan etika yang semakin berkurang utamanya di bangku-bangku 

pendidikan sekarang ini (Wahyuono, 2018: 6-7). Salah satu contoh pembinaan 

kedisplinan adalah pembinaan kedisplinan para santri. Membina kedisiplinan 

santri harus mempertimbangkan berbagai situasi, dan memahami faktor-faktor 

yang memengaruhinya. Oleh karena itu, disarankan kepada guru untuk melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 1) Memulai seluruh kegiatan dengan disiplin waktu, dan 

patuh pada aturan; 2) Mempelajari pengalaman santri di pondok melalui catatan 

kumulatif; 3) Mempelajari nama-nama santri secara langsung, misalnya melalui 

daftar hadir di kelas pengajian; 4) Mempertimbangkan lingkungan pembelajaran 

dan lingkungan santri; 5) Memberikan tugas yang jelas, dapat dipahami, 

sederhana, dan tidak bertele-tele; 6) Menyiapkan kegiatan sehari-hari agar apa 

yang dilakukan dalam pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, tidak 

terjadi banyak penyimpangan; 7) Bergairah dan bersemangat dalam melakukan 

pembelajaran, agar dijadikan teladan oleh santri; dan 8) Berbuat sesuatu yang 

berbeda dan bervariasi, jangan monoton, sehingga membantu disiplin dan gairah 

belajar santri di pondok (M. Yusup, dkk., 2018: 19). 

Seorang santri seharusnya memiliki sifat dan sikap disiplin. Seorang 

yang menimba ilmu di pesantren tentu memiliki banyak kegiatan mulai dari 

bangun tidur hingga tidur lagi. Kegiatan pesantren tentu lebih padat dari pada 

kegiatan di lembaga formal lainnya. Di pesantren terdapat rutinitas kegiatan 

keilmuan, keagamaan, keterampilan, dan lain sebaginya. Selain itu juga 

terdapat tata tertib yang mengatur kewajiban dan hak-hak sebagai 

santri. Pesantren terkenal dengan nilai kepatuhan dan ketaatan seorang santri 
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terhadap titah kiai (pengasuh). Oleh sebab itu seorang santri harus memilki 

sikap disiplin agar tujuan utama mondok dapat terwujud (Ummuh Saidah, 2017: 

17). 

Penegakkan disiplin merupakan cara untuk membuat seseorang menjadi 

taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Jamal Ma’mur menjelaskan 

bahwa terdapat tiga macam disiplin yaitu sebagai berikut: 

2.2.1.1 Disiplin waktu 

Disiplin waktu menjadikan sorotan utama bagi seorang guru dan murid. 

Waktu masuk sekolah biasanya menjadi parameter utama kedisiplinan guru dan 

murid. Kalau guru dan murid masuk sebelum bel dibunyikan berarti disebut orang 

yang disiplin. Kalau masuk pas dibunyikan, bisa dikatakan kurang disiplin, dan 

kalau masuk setelah bel dibunyikan, maka dinilai tidak disiplin, menyalahi aturan 

sekolah yang telah ditentukan. Karena itu, jangan menyepelekan disiplin waktu 

ini, usahakan tepat waktu ketika datang pada jam masuk sekolah. Begitu juga 

dengan jam mengajar, kapan masuk dan kapan keluar, harus sesuai dengan alokasi 

waktu yang ditentukan agar tidak mengganggu jam guru lain. 

Sebagaimana dalam QS. Al-Asr 103: 1-3, Allah berfirman sebagai 

berikut: 

;َ:ٰ�َ ٱإِن�   8 1َۡ)7ِۡ ٱوَ  ِ<ۡ  ٍ>ۡ?ُ @َِ1A   �Bِٱإ َ�	ِ �C  ْا#Eُ�ِFََٱَءاَ�ُ.#اْ و ِE ٰ �G� ِHٰIَ  ِ  L ِّMَNَۡوKََ#اJَۡ#اْ �

 ِ L ِOَۡوKََ#اJَۡ#اْ � �G� P   
Terjemahnnya:  

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 
kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih 
dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati 
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supaya menetapi kesabaran” (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan 
Terjemahannya, 2017: 601). 

 
2.2.1.2 Disiplin menegakkan aturan 

Disiplin menegakkan aturan sangat berpengaruh terhadap kewibawaan 

guru. Model pemberian sanksi yang diskriminatif harus ditinggalkan. Murid 

sekarang yang ini cerdas dan kritis, sehingga kalau diperlakukan semena-mena 

dan pilih kasih, mereka akan memakai cara mereka sendiri untuk menjatuhkan 

harga diri guru. Selain itu, pilih kasih dalam memberikan sanksi sangat dibenci 

dalam agama. Keadilan harus ditegakkan dalam keadaan apa pun. Karena, 

keadilan itulah yang akan mengantarkan kehidupan ke arah kemajuan, 

kebahagiaan, dan kedamaian. 

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa 4: 59, Allah berfirman sebagai berikut: 

�Qَ 4)
َ
RS ِ	�َ ٱ 	َ �C  ْ TUُِ)#ا

َ
ْ أ َ ٱَءاَ�ُ.ٓ#ا �W  ْ TUُِ)#ا

َ
ْوYِ  ���ُ/#َل ٱَوأ

ُ
ۡ��ِ ٱَوأ

َ
ۡ  $ِ *ۡZُ[َۡ\ٰ]ََK ِن^َ_ ۖ*ۡaُ.�ِ

ءٖ _َُ�د4وهُ إَِ�  ۡcَٱ ِ �W  َلِ ٱو#/ُ���  ِ ِ Lإِن dُۡK *ۡZُ.eُِ�ُ.#َن � �W  َٱ ۡ&َۡ#مِ ٱو g�ِ?ِh  َ�iۡ
َ
 �ُ kۡ?َ lَِ�ٰmَٞ َوأ

 oًpِو
ۡ
qَK6r  

Terjemahannya:  

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya” (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2017: 

77).  
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2.2.1.3 Disiplin sikap 

Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk 

menata perilaku orang lain. Misalnya, disiplin tidak tergesa-gesa, dan gegabah 

dalam bertindak. Disiplin dalam sikap ini membutuhkan latihan dan perjuangan, 

karena, setiap saat banyak hal yang menggoda kita untuk melanggarnya. Dalam 

melaksanakan disiplin sikap ini, tidak boleh mudah tersinggung dan cepat 

menghakimi seseorang hanya karena persoalan sepele. Selain itu, juga harus 

mempunyai keyakinan kuat bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkan diri sendiri 

kecuali orang tersebut. Kalau disiplin memegang prinsip dan perilaku dalam 

kehidupan ini, niscaya kesuksesan akan menghampiri (Jamal, 2010: 94-95). 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-Qiyamah 75: 16-19 sebagai 

berikut: 

َ~ُٰ% _َ   {8 ۥ%ُ َوُ|ۡ�َءاyَ  ۥTَۡEFََ.� َ}َۡ)%ُ  إِن�  8z ۦٓ �vَwَ(َۡxِ lََy��َِ �ِ%ِ  ۦtُ Bََّ�ِۡك �ِ%ِ  
ۡ
 L ۡ�ِ��K_َ^َِذا |ََ�أ

 ُ%َy8 ۥ|ُۡ�َءا�   ُ%َy�Tَ�َ �.َTَۡEFَ 8 ۥُ+*� إِن�r  
Terjemahannya:  

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Alquran karena 
hendak cepat-cepat (menguasai)-nya. Sesungguhnya atas tanggungan 
Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 
membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah 
bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah 
penjelasannya” (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 
2017:577). 
Ayat ini memberikan informasi bahwa lisan selalu dijaga dan digunakan 

dengan penuh kehati-hatian agar menghasilkan sikap yang baik. Adapun metode 

pembentukan sikap disiplin menurut Haimowiz MLN sebagaimana E. Mulyasa 

(2009:18) mengutip, ada dua metode yaitu Love Oriented Tichique (berorientasi 

pada kasih sayang). Kedua, berorientasi pada materi, yaitu menanamkan disiplin 
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dengan meyakinkan melalui kekuasaan, mempergunakan hadiah yang benar-benar 

berwujud atau hukum fisik. Krisis karakter dewasa ini sangat memperihatinkan 

dikarenakan pembinaan karakter yang dilakukan dalam lembaga pendidikan 

hanya sedikit sekali, yaitu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam saja. 

Kementrian pendidikan dan kebudayaan memuat delapan belas 

pembiasaan karakter. Semua pembiasaan karakter sudah diaplikasikan di 

pesantren dengan pengawasan yang dilaksanakan dan dipantau oleh kyai sebagai 

pemilik serta pengurus pondok. Kunci dari keberhasilan penerapan dari karakter 

yang diaplikasikan adalah kedisiplinan. Disiplin adalah bagaimana kehidupan 

sehari-hari dilakukan tepat waktunya (M. Yusup, 2018: 13). 

Menurut Hurlock dalam Jurnal Aulina (2013:41) ada beberapa tipe-tipe 

disiplin yaitu: Disiplin Otoriter Disiplin otoriter Merupakan disiplin yang 

menggunakan peraturan dan pengaturan yang keras untuk memaksakan perilaku 

yang diinginkan. Disiplin otoriter selalu berarti mengendalikan melalui kekuatan 

eksternal dalam bentuk hukuman, terutama hukuman badan.Contohnya adalah 

guru yang memberi peraturan keras di dalam kelas, apabila siswa tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah maka harus berdiri di depan kelas selama jam 

pelajaran berlangsung.  

Disiplin Permisif, Disiplin permisif berarti sedikit disiplin atau tidak 

berdisiplin. Disiplin permisif biasanya tidak membimbing anak ke pola perilaku 

yang disetujui secara sosial dan tidak menggunakan hukuman.   Anak dibiarkan 

meraba-raba dalam situasi yang terlalu sulit untuk ditanggulangi oleh mereka 

sendiri tanpa bimbingan atau pengendalian.Contohnya adalah guru yang tidak 
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memberikan hukuman apapun kepada siswanya yang tidak mengerjakan 

pekerjaan rumah, jadi ia membiarkan siswanya yang tidak mengerjakan pekerjaan 

rumah begitu saja tanpa memberinya pengarahan bahwa tindakan yang 

dilakukannya tersebut merupakan hal yang tidak baik. 

Disiplin demokratis menggunakan penjelasan, diskusi dan penalaran 

untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Metode 

ini lebih menekankan aspek edukatif dari disiplin daripada aspek 

hukumannya. Disiplin demokratis menggunakan hukuman dan penghargaan, 

dengan penekanan yang lebih besar pada penghargaan. Hukuman tidak pernah 

keras dan biasanya tidak berbentuk hukuman badan. Hukuman hanya digunakan 

bila terdapat bukti bahwa anak secara sadar menolak melakukan apa yang 

diharapkan dari mereka.  Bila perilaku anak memenuhi standar yang diharapkan, 

orang tua yang demokratis akan menghargainya dengan pujian atau pernyataan 

persetujuan yang lain.  

Kemudian, Prijodarminto (1993:23-24) membagi kedisiplinan dalam tiga 

aspek yaitu sebagai berikut: a) Sikap mental (mental attitude) yang merupakan 

sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian 

pikiran dan pengendalian watak. b) Pemahaman yang baik mengenai sistem 

peraturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa, sehingga 

pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran, 

bahwa ketaatan akan aturan. Norma, dan standar tadi merupakan syarat mutlak 

untuk mencapai keberhasilan (sukses). c) Sikap kelakuan yang secara wajar 
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menunjukkan kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan 

tertib. 

Proses penegakkan disiplin dapat dilakukan dengan berbagai cara atau 

metode. M. Furqan (2010:45-49) menjelaskan ada beberapa cara untuk 

menegakkan kedisiplinan antara lain: Motivasi merupakan latar belakang yang 

menggerakkan atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Ada dua jenis 

motivasi, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari 

luar diri kita. Kedua motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam 

diri kita. Dalam menegakkan disiplin, mungkin berawal berdasarkan motivasi 

ekstrinsik. Orang melakukan sesuatu karena paksaan, pengaruh orang lain, atau 

karena keinginan tertentu. Akan tetapi setelah berproses, orang tersebut dapat saja 

berubah ke arah motivasi intrinsik.Setelah merasakan bahwa dengan menerapkan 

disiplin memiliki dampak positif bagi dirinya kemudian orang tersebut melakukan 

sesuatu dilandasi dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Idealnya 

menegakkan disiplin itu sebaiknya dilandasi oleh sebuah kesadaran. 

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam 

membentuk dan menempa disiplin. Pendidikan dan latihan merupakan suatu 

proses yang di dalamnya ada beberapa aturan atau prosedur yang harus diikuti 

oleh peserta didik.  Misalnya, gerakan-gerakan latihan, mematuhi atau mentaati 

ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, mendidik orang untuk membiasakan 

hidup dalam kelompok, menumbuhkan rasa setia kawan, kerja sama yang erat dan 

sebagainya. Kualitas kepemimpinan dari seorang pemimpin, guru, atau orangtua 

terhadap anggota, peserta didik ataupun anaknya turut menentukan berhasil atau 
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tidaknya dalam pembinaan disiplin. Karena pemimpin merupakan panutan, maka 

faktor keteladanan juga sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin bagi yang 

dipimpinnya. 

Penegakan disiplin biasanya dikaitkan penerapan aturan (rule 

enforcement). Idealnya dalam menegakkan aturan hendaknya diarahkan pada 

“takut pada aturan bukan takut pada orang”. Orang melakukan sesuatu karena taat 

pada aturan bukan karena taat pada orang yang memerintah. Jika hal ini tumbuh 

menjadi suatu kesadaran maka menciptakan kondisi yang nyaman dan aman. 

Reward and punishment atau penghargaan dan hukuman merupakan dua kesatuan 

yang tidak terpisahkan. Jika penerapannya secara terpisah maka tidak akan 

berjalan efektif, terutama dalam rangka penegakan disiplin (Furqon, 2010: 45-49). 

Disiplin menunjukkan pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti 

peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada 

kata-kata hatinya. Dengan disiplin para siswa bersedia untuk tunduk dan 

mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu (Eka Prihatin, 2011: 

94). Dalam mendidik peserta didik perlu disiplin, tegas dalam hal apa yang harus 

dilakukan dan apa yang dilarang serta tidak boleh dilakukan. Disiplin perlu dibina 

pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat: (a) meresapkan 

pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya, (b) mengerti 

dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan secara 

langsung mengerti laranganlarangan yang harus ditinggalkan, (c) mengerti dan 

dapat membedakan perilaku yang baik dan perilku yang buruk, (d) belajar dan 
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mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan dari orang 

lain (Novan, 2013:162). 

Berdasarkan informasi di atas kedisplinan adalah suatu kondisi belajar 

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian sikap dan perilaku 

pribadi atau kelompok yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan dan ketertiban (Faiqotul, 2018: 13). 

2.3 Konsep Pondok Pesantren 

Kata pondok berasal dari funduq (bahasa arab) yang artinya ruang tidur, 

asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat 

penampung sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya 

(Zamahsyari, 1982: 18). Nur Cholis dalam Abudinnata mejelaskan bahwa 

“santri” berasal dari kata sastri (Sansekerta) yang berarti “melek huruf”, senada 

dengan itu perkataan santri juga berasal dari bahasa Jawa (catrik) yang berarti 

orang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru pergi menetap, tentu 

dengan tujuan agar dapat belajar dari guru mengenai suatu keahlian. Pesantren 

adalah suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-

pelajaran agama Islam sekaligus empat berkumpul dan tempat tinggalnya 

(Mujamil, 2005: 2). Jadi, pondok pesantren merupakan tempat seorang santri 

untuk tinggal sekaligus tempat untuk mendapatkan ilmu agama.  

Anin (2010:47) mendefenisikan pondok pesantren sebagai pendidikan 

Islam tertua yang berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, 

pusat dakwah, dan pengembangan masyarakat muslim di Indonesia (Anin 

Nurhayati, 2010: 47). Pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan 
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sebagai “training center” yang otomatis menjadi “cultural central” Islam yang 

disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidak-tidaknya oleh masyarakat 

Islam sendiri yang secaradefacto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah 

(Djamaluddin, 1998: 97).  

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) 

yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan 

seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatis 

serta independen dalam segala hal (Djamaluddin, 1998: 99). 

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran 

agama Islam (Dawam, 1985: 7). Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam 

untuk mempelajari dan memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman 

perilaku sehari-hari (Muljono, 2011: 57). Sistem pendidikan pesantren merupakan 

bagian dari pendidikan Islam yang merupakan proses pembentukan individu yang 

berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang telah diwahyukan Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW (Mohammad, 2010: 45). Sistem pendidikan pesantren 

merupakan sistem pendidikan yang sangat menekankan arti penting kedisiplinan, 

pembinaan kedisiplinan santri untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap 

ketaatan dan rasa bertanggung jawab. Sehubungan dengan pembinaan 

kedisiplinan bahwa pembinaan adalah suatu proses, perbuatan, cara membina, 

yaitu mengupayakan agar lebih baik, lebih maju (Abdul, 2011: 89). 
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Di Indonesia pondok pesantren lebih dikenal dengan istilah Kutab 

merupakan suatu lembaga pendidikan Islam, yang di dalamnya terdapat seorang 

kyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (anak didik) dengan 

sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta 

didukung adanya pondok sebagai tempat tinggal para santri (Hasbullah, 1996: 24). 

Pondok pesantren memiliki bentuk-bentuk yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: a) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan 

menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan 

maupun yang juga memiliki sekolah umum. Seperti Pesantren Denanyar 

Jombang, Pesantren Darul Ulum Jombang, dan lain-lain. b) Pesantren yang hanya 

mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama dalam bentuk Madrasah Diniyah, 

seperti Pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Ploso Kediri, Pesantren Sumber Sari 

Kediri, dan lain sebagainya. c) Pesantren yang hanya sekedar manjadi tempat 

pengajian, seperti Pesantren milik Gus Khusain Mojokerto. d) Pesantren yang 

menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk Madrasah dan 

mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum meski tidak menerapkan kurikulum 

nasional. Dengan kata lain, ia mengunakan kurikulum sendiri. Seperti Pesantren 

Modern Gontor Ponorogo, dan Darul Rahman Jakarta. kurikulum sendiri. Seperti 

Pesantren Modern Gontor Ponorogo, dan Darul Rahman Jakarta (Khusnurdhilo, 

2004: 3). 

Departemen Agama Republik Indonesia juga menjelaskna beberapa 

bentuk pondok pesantren yang eksis di Indonesia. Secara garis besar pondok 

pesantren dibagi menjadi tiga yaitu: 
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2.3.1 Pondok pesantren salafiyah. Salaf artinya lama, dahulu, atau tradisional. 

Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang 

menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, 

sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran 

dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab 

kuning. Perjenjangan didasarkan pada hatamnya kitab yang dipelajari, 

setelah khatam santri bisa naik kejenjang lebih tinggi dan seterusnya. 

Dengan selesai satu kitab tertentu maka santri dapat naik jenjang 

berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang 

dikenal dengan sistem belajar tuntas. 

2.3.2 Pondok pesantren khalafiyah. Khalaf artinya kemudian atau belakang. 

Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, 

melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah, maupun sekolah, atau 

nama lainnya, tetapi dengan pendidikan klasikal. Pembelajarannya 

dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dengan satuan 

program didasarkan pada satuan waktu, seperti caturwulan, semester dan 

lainnya. Pada pondok pesantren tipe ini pondok lebih banyak berfungsi 

sebagai asrama dan memberikan lingkungan yang kondusif untuk 

pendidikan agama. 

2.3.3 Pondok pesantren campuran. Pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah 

dengan penjelasan diatas adalah salafiyah dan khalafiyah dalam bentuknya 

yang ekstrim. Barangkali kenyataan dilapangan tidak ada atau sedikit sekali 
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pondok pesantren salafiyah atau khalafiyah dengan pengertian tersebut. 

Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada 

diantara rentang dua pengertian di atas. Sebagian besar pondok pesantren 

yang mengaku atau menamakan diri pesantren salafiyah, pada umumnya 

menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, walaupun 

tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Demikian juga pesantren 

khalafiyah pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan 

pendekatan pengajian kitab klasik sebagai salah satu identitas pondok 

pesantren (Tim Departemen Agama RI, 2003: 28-30). 

Pondok pesantren ialah sebuah suatu lembaga pendidikan yang memiliki 

tujuan, visi, dan misi tersendiri dan berbeda-beda yang ditetapkan oleh para 

pimpinan pondok.  Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Tujuan 

khusus : “mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu 

agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam 

masyarakat”. b) Tujuan umum : “membimbing anak didik untuk menjadi manusia 

yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya 

menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat melalui ilmu dan 

amalnya (Arifin, 1995: 248)”. 

Mujamil Qomar juga menjelaskan tujuan khusus dari sebuah pesantren 

adalah sebagai berikut: a) Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk 

menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, 

memiliki kecerdasan, ketrampilan dan sehat lahir batin sebagai warga Negara 

yang berpancasila. b) Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim 
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selaku kader kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, 

wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis. c) 

Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal 

semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan 

yang dapat membangun dirinya dan bertanggungjawab kepada pembangunan 

bangsa dan negara. d) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro 

(keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya). e) Mendidik 

siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor 

pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual (Mujamil Qomar, 2005: 

7). 

Secara umum, pondok pesantren identik dengan beberapa unsur atau 

karakteristik. Binti Maunah (2009:18) menjelaskan bahwa terdapat lima unsur 

penting dalam pondok pesantren yaitu: a) Kyai, sebagai pemangku, pengajar dan 

pendidik; b) Santri, yang belajar kepada kyai; c) Masjid, tempat untuk 

menyelenggarakan pendidikan, shalat berjamaah dan sebagainya; d) Pondok, 

tempat untuk tinggal para santri; e) Pengajian kitab klasik atau kitab kuning. 

Kemudian, program pesantren secara umum dapat dilihat dari program 

kepesantrenan terdiri atas: (1) seluruh santri wajib mengikuti kegiatan salat 

tahajud dan witir bersama, (2) salat subuh berjemaah di masjid (3) salat Duha 

berjemaah (4) pengajian kitab kuning (5) musyawarah, sebagai media dalam 

mengkaji membahas isi kandungan pada kitab-kitab kuning (6) salat Zuhur dan 

Asar berjemaah (7) salat Magrib berjemaah (8) Mengkaji AlQur’an (In’am 

Sulaiman, 2010: 92.93). Kegiatan pendidikan yang meliputi suasana sekolah, guru 
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atau ustaz dan siswa yang berpegang pada ukuran norma hidup, nilai-nilai moral, 

ajaran. Berfungsi dan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia, baik 

dalam peningkatan pengetahuan umum, maupun peningkatan pendidikan 

keimanan dan ketakwaan. Dengan pembiasaan siswa untuk melakukan keagamaan 

yang penuh dengan kedisiplinan (Eka Prihatin, 2011: 89).  

Dengan memperhatikan tujuan pendidikan pesantren tersebut aspek moral 

atau akhlak menjadi pondasi awal bagi setiap santri. Moral merupakan unsur yang 

sangat penting dalam Islam, kejujuran, kebenaran, keadilan dan pengabdian 

adalah di antara sifatsifat yang di pentingkan dalam Islam. Dari moral inilah 

terbentuk akhlak dimana Nabi Muhammad Saw. Yang tercantum dalam hadist 

Nabi: Innama buitstu liutammiama makaarimal akhlaq (Sesungguhnya aku diutus 

ke muka bumi tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak) (Mujib, 2010: 34-

35). 

Kalangan pesantren tentu merasa bersyukur, bahkan berhak untuk bangga, 

karena meningkatnya perhatian masyarakat luas pada dunia pendidikan dan 

lembaga pesantren. Dari sebuah lembaga yang hampir-hampir tidak diakui 

eksistensi dan peran positifnya, menjadi sebuah bentuk pelembagaan sistem 

pendidikan yang berhak mendapatkan “label” asli Indonesia. Maka orangpun 

mulai membicarakan kemungkinan pesantren menjadi pola pendidikan nasional 

(Nurcholis Madjid, 1997: 87). 

2.4 Kerangka Pikir 

 Secara konsep pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan 

memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai. Demi mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan maka pondok pesantren tentu perlu melakukan manajemen atau 

pengelolaan.  Manajemen yang baik dan teratur akan berdampak pada kemajuan 

pondok pesantren baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada hakikatnya 

manajemen merupakan salah satu cara untuk mengatur sebuah institusi atau 

lembaga agar berjalan dengan baik.  

Pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka melakukan manajemen 

kedisiplinan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada baik sumber 

daya manusia, sarana prasarana, dan dana keuangan. Proses pendisiplinan para 

santri dilaksanakan sejak bangun tidur sebelum waktu shalat subuh sampai pada 

waktu istrahat di malam hari. Kemudian, ada beberapa kegiatan yang dilakukan 

oleh para santri dari menghafal Al-Qur’an, mengaji bersama, belajar di dalam 

kelas, berolahraga, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, setidaknya ada 5 langkah manajemen yang akan 

digunakan dalam manajemen kedisiplinan pondok pesantren At-Tarbiyah 

Islamiyah Kolaka yaitu fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian 

(Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuacting), pengawasan dan fungsi evaluasi 

(Evaluation). Kelima langkah manajemen tersebut saling terkait dan 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Selain itu, proses manajemen juga 

akan melihat apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam level 

kedisiplinan santri pondok pesantren. Secara garis besar penelitian dapat dilihat 

dalam kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Penelitian Relevan 

2.5.1 Surati (2018), Manajemen Pondok Pesantren dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam 

Kepahiang. Penelitian ini membahas tentang Manajemen Pondok 

Pesantren dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pondok pesanten melakukan perencanaan dan pengelolaan 

secara baik sekaligus memberikan fasilitas yang memadai. Bagi santri 

yang tidak mematuhi aturan pondok maka akan diberikan sanksi. 

Penelitian ini memiliki kesamaan locus atau tempat yaitu pondok 

pesantren dan membahas salah satu fungsi manajemen yaitu 

perencanaan. Dari segi perbedaan, peneliti akan membahas beberapa 

Manajemen Kedisiplinan Santri 

Perencanaan Pengorganisasian  Pelaksanaan 

Santri Disiplin 

Faktor pendukung dan 
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fungsi manajemen baik itu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi serta mengkaji faktor pendorong dan 

penghambaht manajemen kedisiplinan para santri. 

2.5.2 Aldo Redho Syam (2015) tesis dengan judul Manajemen Pendidikan 

Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Malang 

membahas tentang fungsi manajemen kedisiplinan santri mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. penelitian ini 

sama membahas tentang manajemen kedisiplinan tapi tidak membahas 

fungsi pengorganisasian dan juga tidak membahas tentang faktor 

pendukung dan penghambat serta solusi untuk menangani hambatan 

yang terjadi, sementara penulis memasukkan aspek tersebut. 

2.5.3 Khurotul Aen (2016), Implementasi Manajemen Kedisiplinan Siswa 

Dengan Sistem Presensi Online di MTS Hasyim Asy’ari Bawang 

Kabupaten Batang. Penelitian ini membahas tentang manajemen 

kedisiplinan siswa dengan menerapkan presensi online. Kesamaan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan konsep manajemen 

kedisiplinan namun berbeda pada aspek objek kajian yaitu peneliti 

fokus pada santri pondok pesantren Al-Tarbiyah Islamiyah Kolaka 

sedangkan Khurotul Aen pada siswa di MTS Hasyim Asy’ari Bawang. 

2.5.4 Bisma Putro Aprilianto (2017) jurnal ini membahas tentang disiplin 

santri yang meliputi: 1. Perencanaan penerapan nilai kedisiplinan santri 

meliputi a. tujuan nilai disiplin santri sesuai dengan visi dan misi dan 

tujuan pondok pesantren; b. filosofi arti nilai kedisiplinan santri; c. 
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reward and punishment pada pelanggar kedisiplinan santri. 2. 

Pelakasnaan manajemen kedisiplinan santri, meliputi a. pengarahan 

pelaksanaan kedisiplinan; b. pendekatan pelaksanaan kedisiplinan; c. 

metode pelaksanaan kedisiplinan; d. komunikasi pelaksanaan disiplin; 

e. Pengambilan kebijakan tindakan pelanggaran kedisiplinan. 3.  

Pengawasan pelaksanaan kedisiplinan santri. Penelitian di atas berbeda 

dengan penelitian penulis dimana penelitian di atas hanya khusus pada 

putra sedangkan peneliti putra maupun putri juga penelitian di atas 

hanya terbatas pada fungsi-fungsi manajemen tidak membahas faktor 

maupun solusi dalam kedisiplinan santri. 

2.5.5 Ngudi Sukamana (2016), Manajemen Kedisiplinan Shalat Fardhu Santri 

Pesantren Al-Imdad Kauman Wijirejo Pandak Bantul Yogyakarta. 

Penelitian ini membahas tentang masalah tingkat kedisiplinan santri 

dalam melakukan shalat fardhu. Penelitian ini memiliki kesamaan pada 

aspek manajemen kedisiplinan. Namun pada bagian utama memiliki 

perbedaan yaitu peneliti menggunakan semua fungsi-fungsi manajemen 

baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Penelitian Ngudi hanya melihat pada aspek penerapan manajemen 

disiplin shalat fardhu. Selain itu, peneliti terfokus pada bagaimana 

manajemen kedisiplinan pada santri pondok pesantren Al-tarbiyah 

Islamiyah Kolaka dan apa yang menjadi faktor pendorong dan 

penghambat dalam manajemen tersebut.  
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2.5.6 Rofiatun dan Muhammad Hatta (2019), Manajemen Pembinaan 

Kedisiplinan Santri Dalam Mengikuti Kegiatan Keagamaan di Pondok 

Pesantren Nurus Shibyan Ambat Tlanakan Pamekasan. Jurnal 

penelitian ini membahas tentang pembinaan kedisiplinan santri mulai 

dari shalat berjamaan, musyawarah kitab, serta semua aturan 

berdasarkan kurikulum pesantren. selain itu penelitian ini juga 

membahas tentang faktor pendukung dan penghambat. Secara umu 

penelitian ini sama membahas tentang aspek kedisiplinan santri. Akan 

tetapi, yang membedakan adalah aspek manajemen yang tidak dibahas 

di dalam penelitian ini. Sedangkan peneliti fokus pada aspek 

manajemen/fungsi-fungsinya terkait pelaksanaan kedisiplinan santri. 

Berdasarkan kajian relevan di atas, bahwa penelitian ini memiliki beberapa 

kesamaan dengan penelitian terdahulu. Namun pada kajian utama, penelitian ini 

akan memiliki perbedaan. Pada bagian utama, peneliti akan melakukan kajian 

secara sistematis tentang pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi tentang pola kedisiplinan santri Pondok Pesantren Al- Tarbiyah 

Islamiyah Kolaka. Pada bagian ini peneliti akan melihat strategi manajemen 

kedisplinan yang digunakan oleh pondok pesantren terhadap para santri. 

Kemudian, pada bagian kedua, peneliti akan menganalisis apa yang menjadi 

faktor pendukung dan penghambat dalam proses manajemen disiplin terhadap 

para santri tersebut. Bagian ketiga peneliti akan mengkaji solusi dalam menangani 

hambatan kedisiplinan santri. Tentu strategi dan pendekatan yang digunakan 

pondok pesantren Al-Tarbiyah memiliki kekhasan tersendiri dalam melakukan 
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manajemen kedisplinan. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi pembeda dengan 

penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini perlu untuk dikaji lebih mendalam. 

 
 

 
 

 
 


