
 

 

ABSTRAK 

 

Gina Tarhamina Muhajir : Peran Pesantren Terhadap 

Pembinaan Sikap Disiplin Santri Di Pondok Pesantren Al-

Masthuriyah Sukabumi (Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren 

Al-Masthuriyah Kp. Tipar,  RT.49 RW.10, Des.  Cibolang 

Kaler, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat) 

Masa pada zaman ini sudah sangat maju dan berkembang pesat. Semua hal 

mengalami kemajuan teknologi, ekonomi, sosial bahkan juga pendidikan. 

Kemajuan yang terjadi ini memiliki efek positif dan juga efek negatif. Seperti 

halnya pendidikan, dari satu sisi pendidikan memberikan pengajaran mata 

pelajaran dengan sangat baik mengingat persaingan di bidang akademis bagi 

setiap lembaga pendidikan, tetapi di sisi lain, pembinaan sikap, tingkah laku serta 

moral dari peserta didik masih kurang diperhatikan bahkan tidak sedikit dari 

mereka melakukan tindakan kriminal. Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Peran Pesantren terhadap Pembinaan 

Sikap Disiplin Santri di Pondok Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pesantren dalam 

pembinaan sikap disiplin santri, bagaimana metode yang digunakan pesantren 

dalam melaksanakan pembinaan, juga untuk mengetahui bagaimana hasil dari 

metode yang dilakukan dalam pembinaan sikap disiplin bagi para santri. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode deskriptif 

dengan mengunakan pendekatan kualitatif serta mengunakan tiga teknik dalam 

pengumpulan data, yaitu : observasi, wawancara dan menyalin dokumen. 

Observasi dilakukan di Pondok Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi. Untuk 

wawancara dilakukan dengan wakil bagian pengawasan, pembinaan, keamanan 

dan ketatatertiban pondok pesantren, pengurus santri (KASIPA), dan juga santri di 

pondok pesantren Al-Masthuriyah. 

Berdasarkan dari hasil yang di peroleh di lapangan, maka dapat ditemukan 

bahwa peran pesantren terhadap pembinaan sikap disipkin santri ialah menuntun, 

membimbing, dan mengarahkan santri dalam bersikap dengan mengunakan 

metode ceramah, diskusi, dan reward punishment, selain itu juga, menujukan 

bahwa peran pesantren sangat berpengaruh terhadap kedisiplian santri. Hal ini 

ditujukan dengan sedikitnya santri yang melanggar peraturan atau tata tertib yang 

ada pondok pesantren. 
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