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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Hal ini karna 

manusia pada dasarnya adalah makhluk yang layak untuk mendapatkan 

pendidikan. Dengan adanya pendidikan, keberadaan manusia sebagai khalifah 

Allah SWT diberi amanat untuk menjaga kelestarian alam beserta isinya. Ini 

adalah ketetapan Allah SWT yang telah di gariskan dalam kitab suciNya. 

Sesuai konstituti yang berlaku, yaitu berdasarkan 1945 pasal 31 ayat 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dinyatakan sebagai berikut : 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 

undang – undang. 
1
 

 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran tertua di 

Indonesia dan bagian dari lembaga-lembaga pendidikan yang ikut serta dalam 

mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, tak 

terkecuali Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) Pondok Pesantren 

Asrama Pelajar Islam (APIK) Kauman Kaliwungu. merupakan lembaga ta’lim 

dan tarbiayah yang berkaitan langsung dengan al-iman, al-islam, al-ihsan dan 

hal-hal yang yang berkaitan dengan tiga hal tersebut dengan kata lain disebut 

al-ahlaq al-karimah atau moral. Pendidikan al-ahlaq atau moral merupakan hal 

yang pertama yang harus dilakukan, karena akan melandasi keseimbangan 

mental yang dapat menghindarkan manusia dari gangguan-gangguan yang 

membahayakan kehidupannya, yang tidak menutup kemungkinan akan 

membahayakan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Sehingga 

dalam konteks sosial peran pondok pesantren disebut pula sebagai lembaga 
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pendidikan yang mengorientasikan pembentukan kesholihan sosial manusia di 

tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

Pondok Pesantren Asrama Pelajar Islam Kaliwungu (APIK) merupakan 

suatu  pondok pesantren yang mengelola lembaga  pendidikan sendiri yang 

 dikenal  dengan  nama  Madrasah  Salafiyah  Miftahul  Hidayah (MSMH)  

Setiap   santri  Pondok  Pesantren  APIK  harus  belajar  serta sekolah di 

madrasah tersebut. 

Sekalipun demikian, Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP’ APIK 

dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tidak menutup diri dan 

selalu koperatif dengan berpegang kaedah “Menjaga hal-hal lama yang baik 

serta mengambil, menambah hal-hal yang baru yang mendatangkan 

kemashlahatan dalam kegiatan belajar mengajar.”  Dengan berprinsip pada 

kaidah tersebut dan tetap dalam platformnya sebagai pesantren salaf ( tafaqquh 

fi Ad-Din), Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Ponpes APIK telah 

menyelenggarakan program pendidikan sebagai upaya memfasilitasi para 

santrinya kelak ketika terjun di masyarakat nanti.
2
 

Dalam sistem pendidikan pesantren terdapat tiga unsur yang saling terkait 

yaitu: (1) Pelaku: kiai, Ustadz, santri, dan pengurus. (2) Sarana perangkat 

keras: Mesjid, rumah kiai, rumah ustadz, pondok, gedung sekolah, tanah untuk 

keperluan kependidikan, gedung-gedung lain untuk keperluan-keperluan 

seperti perpustakaan, kantor organisasi santri, keamanan, koperasi dan lain 

sebagainya, dan (3) Sarana perangkat lunak: tujuan, kurikulum, sumber belajar 

yaitu kitab, buku-buku dan sumber belajar lainnya, cara mengajar (bandongan, 

sorogan, halaqah dan menghafal) dan evaluasi belajar–mengajar.
3
  

Kelengkapan unsur-unsur tersebut berbeda-beda di antara pesantren yang satu 

dan pesantren yang lain. 

Sebuah pesantren yang didalamnya terdapat madrasah biasanya dijalankan 

oleh kiai yang dibantu oleh anggota keluarganya dan sejumlah santri seniornya. 

Pesantren merupakan bagian penting kehidupan kiai yang merupakan tempat di 
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mana seorang kiai mengembangkan ilmu-ilmunya (ajaran Islam) kepada para 

santri melalui pengajaran. Strategi untuk mencapai tujuan mengembangkan 

pesantren antara lain melalui keteladanan pengasuhnya melalui nasehat-

nasehat, bimbingan dan ta’zir (hukuman) 

Dewasa ini ta’zir (hukuman) banyak dikritik para pendidik modern, 

khususnya hukuman fisik dalam proses belajar mengajar, untuk itu perlu dikaji 

apakah ta’zir masih relevan bila diterapkan dalam membentuk sikap disiplin 

anak di zaman moderen sekarang ini. Sebagai catatan dan tidak menutup 

kemungkinan dengan digunakannya metode atau pendekatan yang lain tidak 

bisa, karena tidak semua anak didik dapat dididik hanya dengan cara lemah 

lembut dan kasih sayang saja agar dia mematuhi peraturan-peraturan yang telah 

ditentukan atau ditetapkan. Sedangkan dalam perkembangan dewasa ini 

hukuman fisik kadang tidak sejalan dengan prinsip hukuman, sehingga dengan 

adanya hukuman dengan ancaman kekerasan menjadikan anak takut, bahkan 

jika penerapannya tersebut keluar dari batas-batas tertentu, maka bisa 

membahayakan perkembangan jiwa anak. 

Dalam dunia pendidikan yang di dalamnya termasuk madrasah salafiyah 

miftahul hidayah pondok pesantren diperlukan tata tertib atau aturan-aturan 

yang mengikat pada pendidik dan anak didik supaya tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Ta’zir digunakan di madrasah 

salafiyah miftahul hidayah pondok pesantren APIK untuk memperbaiki 

individu santri agar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulanginya 

lagi, melindungi santri agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang 

menyimpang, buruk dan tercela, sekaligus juga melindungi orang sekitar dari 

perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, kriminial, abnormal dan lain-lain) yang 

dilakukan santri, sehingga aturan-turan tersebut menjadikan santri lebih 

disiplin dan bertanggung jawab. 

Ta’zir dalam pendidikan Islam adalah sebagai tindakan yang dilakukan 

dengan sadar oleh pendidik dengan memberi peringatan dan pelajaran 

kepadanya atas pelanggaran yang dibuatnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai keislaman, serta bertujuan sebagai tuntunan dan perbaikan. 
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Dari uraian di atas penulis tertarik unutuk mengadakan riset dengan judul: 

“Implementasi Metode Ta’zir dalam Pembentukan Sikap Disiplin Santri di 

Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP. Apik Kauman Kaliwungu Kendal 

Jawa Tengah“ 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis mengangkat judul diatas dengan beberapa alasan di antaranya : 

1. Dengan adanya metode ta’zir diharapkan santri tidak lagi melakukan 

pelanggaran-pelanggaran yang ada di Madrsah Salafiyah Miftahul 

Hidayah Ponpes APIK, sehingga hukuman akan menjadikan perbaikan-

perbikan terhadap kesalahanya. 

2. Diharapkan dengan adanya metode ta’zir dapat membentuk sikap 

kedisiplinan santri di Madrsah Salafiyah Miftahul Hidayah Ponpes APIK 

Kauman Kaliwungu Kendal. 

 

C. Telaah Pustaka 

Tinjauan pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu 

informasi tentang-teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan 

digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam tinjauan pustaka ini 

peneliti menelaah beberapa buku dan temuan hasil riset diantaranya : 

1. Iis Shohihati Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2004
4
 

dalam penelitiannya yang berjudul: Konsep Ganjaran dan Hukuman 

dalam Kitab Muqoddimah Ibn Khaldun dan Relevansinya dalam 

Pendidikan Islam. Dalam skripsi Iis Shohihati disini dijelaskan bahwa 

pengajaran merupakan aktivitas kependidikan, maka pendidik atau guru 

harus memberi yang terbaik untuk memotivasi setiap anak didiknya 

dengan memilih metode yang berguna. Ganjaran dan hukuman merupakan 

salah satu metode dalam pendidikan, metode ini sebagai bentuk 

pendidikan kontrol sosial, pembinaan perilaku yang paling menonjol. 
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Keduanya membantu dalam mengokohkan dan menguatkan perilaku serta 

memperbaiki dan meluruskan pelaksanaan sesuatu. 

2. Skripsi Muhamad Ansori, Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang 

Tahun 2015
5
 “Implementasi Pembiasaan Shalat Awal Waktu Sebagai 

Metode Pembentuk Sikap Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Putra Al-

Ishlah Mangkang Kulon Tugu Kota Semarang” Di sini Muhamad Ansori 

menyoroti bahwa kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari memerlukan 

pembiasaan. Seorang ingin disiplin waktu ia harus membiasakan diri tepat 

waktu dalam aktivitasnya. Shalat merupakan ibadah yang mendidik 

berbagai hal mulai dari kedisiplinan hingga komitmen terhadap ucapan, 

sikap dan perbuatan. Dengan membiasakan shalat awal waktu, maka 

seseorang juga akan terbiasa berdisiplin dalam melaksanakan aktifitasnya. 

Hal ini dikarenakan sikap kedisiplinan sudah menjadi akhlaq, sehingga 

apa yang dilakukan tidak perlu difikirkan dan dipertimbangkan. Oleh 

karena itu, apabila ditelaah dengan sebaik-baiknya maka akan terlihat jelas 

bahwa hubungan pembiasaan shalat dengan kedisiplinan sangat relevan.  

3. Skripsi Ana Mafatikhul Fitriah, Fakultas Agama Islam Unwahas  

Semarang dengan judul “Penerapan Metode Kisah Menurut Al-Qur’an 

Dalam Pembentukan Kepribadian Peserta Didik Di MA Sholihiyyah 

Mranggen Tahun Pelajaran 2014/2015.”6  Dalam skripsi Ana Mafatikhul 

Fitriah ini menjelaskan bahwa pembentukan kepribadian peserta didik 

dapat dihasilkan dengan menggunakan metode penerapan kisah menurut 

Al-qur’an karena dengan metode kisah siswa dapat mengambil ibroh yang 

ada dalam kisah tersebut. 

Penelitian di atas, itu berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti, 

walaupun sama-sama membahas tentang terbentuknya kedisiplinan seseorang, 

tetapi penelitian di atas menyangkut tentang terbentuknya kedisiplinan dan 
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prilaku siswa dengan tanpa menggunakan metode hukuman, sedangkan 

penelitian yang ingin penulis teliti ialah Implementasi Metode Ta’zir dalam 

Pembentukan Sikap Disiplin Santri di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 

PP. Apik Kauman Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. 

 

D. Fokus Penelitian   

Untuk permasalahan yang  dapat peneliti angkat dalam skripsi ini tidak 

terlepas dari gambaran latarbelakang di atas diantaranya : 

1. Implementasi metode ta’zir dalam pembentukan sikap kedisiplinan Santri 

di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren APIK Kauman 

Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. 

2. Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh dalam implementasi 

metode ta’zir dalam pembentukan sikap disiplin santri di Madrasah 

Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu 

Kendal Jawa Tengah. 

 

E. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas peneliti perlu 

terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul 

tersebut diantaranya : 

1. Implementasi 

Dalam kamus ilmiah populer lengkap, Implementasi diartikan sebagai 

pelaksanaan
7
. Adapun yang dimaksud dalam judul ini adalah pelaksanaan 

segala jenis kegiatan ta’zir yang dapat meningkatkan keaktifan dan 

kedisiplinan santri.  

2. Metode 

Metode adalah Tata cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaa.8
 Disamping itu, metode  juga dapat diartikan cara yang telah 

diatur dan terfikir baik-baik untuk mendapatkan sesuatu yang dimaksud. 
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3. Ta’zir 

Ta’zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim 

karena tidak terdapat dalam al-qur’an dan hadits.
9 

Hukuman yang dimaksud disini ialah hukuman yang bersifat edukatif 

atau mendidik, yang dalam masyarakat Islam dikenal dengan sebutan 

ta’zir 

4. Pembentukan Sikap Disiplin 

   Arti: Pembentukan: proses, cara, perbuatan membentuk. Sedangkan 

Sikap adalah reaksi seseorang untuk menerima atau menolak sesuatu, kata 

“Sikap”. sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan 

perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-

cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, 

tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok sosial
10

. Sikap juga bisa 

diartikan perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi 

terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
11

 Sedangkan kata 

disiplin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “tata tertib,   

ketaatan   (kepatuhan)   kepada   peraturan.
12

 ”Dalam bahasa Inggris 

adalah   discipline   yang artinya berdisiplin, yakni  mentaati  (mematuhi)  

tata  tertib. Disciplined yang artinya mendisiplinkan, yakni membuat 

berdisiplin, mengusahakan supaya menaati (mematuhi) tata tertib. Serta 

disciple yang artinya murid  yakni seorang yang mengikuti pemimpin yang 

dihormati Dalam hal ini yang menjadi pemimpin  adalah  orang  tua  

maupun  guru,  sedangkan  anak adalah murid atau seorang yang belajar 

                                                           
9
 Tim KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, Cet. I, Jakarta Barat: Pandom Media Nusantara, 
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dari mereka tentang sebuah kehidupan yang benar sehingga dapat 

mengantarkan ke kehidupan yang baik dan bermartabat.13 

Jadi dapat diambil garis besar sikap kedisiplinan adalah suatu keadaan 

yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan atau 

ketertiban seseorang dengan berperlilaku sesuai dengan norma yang 

berlaku di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan di lakukan 

secara sadar dan ikhlas karena dengan perbuatan itu dapat membantu 

dirinya. 

5. Santri 

Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami 

agama dipesantren,
14

 Santri juga bisa disebut siswa yang belajar di Pondok 

Pesantren.
15

 Para santri tinggal dipondok yang menyrupai asrama. Mereka 

melakukan kegiatan sehari-hari mencuci, memasak dan lain-lain di tempat 

tersebut. 

 

F. Tujuan dan manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin peneliti angkat dalam penulisan skripsi ini 

diantaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi ta’zir sebagai metode pembentuk sikap 

kedisiplinan santri di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah  Pondok 

Pesantren APIK Kauman Kaliwungu Kendal. 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang yang terjadi dalam implementasi 

metode ta’zir dalam pembentukan sikap disiplin santri di Madrasah 

Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu 

Kendal Jawa Tengah. 
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Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis 

dalam pengembangan proses kedisiplinan dalam pendidikan Madrasah 

Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren APIK Kauman 

Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. 

b. Dapat dijadikaan sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya yang ada keterkaitannya dengan penulisan penelitian ini. 

2. Manfaat secara praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat 

secara praktis kepada: 

a. Pengasuh / Ustadz  

  Diharapkank konsep tersebut dapat dijadikan petunjuk praktis bagi 

para pendidik, khususnya para kiai dan Ustadz dalam mendidik 

santrinya. 

b. Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah  

   Dengan adanya hasil dari penelitian diharapkan Madrasah 

Salafiyah Miftahul hidayah Pondok Pesantren APIK memperoleh 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam  

meningkatkan kedisiplinan santrinya serta sebagai bahan masukan 

untuk para asatidz di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Ponpes 

APIK dalam mengelola metode tersebut yang telah diimplementasikan. 

c.  Santri 

  Dengan adanya penelitian ini diharapkan santri dapat 

meningkatkan kedisiplinan dan menjadi bahan renungan agar tidak lagi 

melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh 

Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Ponpes APIK. 

d. Peneliti 

  Sebagai sumbangan keilmuan sekaligus bahan informasi 

pendahuluan yang penting bagi penelitian yang mirip dimasa yang akan 
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datang atau bahan informasi pembanding bagi penelitian lama yang 

serupa namun berbeda sudut pandang. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan. Disebut kualitatif karena 

data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif yang 

menggunakan alat pengukur. Melalui penelitian kualitatif ini, diharapkan 

terangkat gambaran aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian 

tanpa tercemar oleh pengukuran formal. 

Sedangkan Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus, artinya uraian 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi 

sosial. 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jadi penelitian ini tidak dimaksudkan 

untuk menguji hipotesisis, tetapi hanya menggambarkan tentang adanya suatu 

variabel, gejala atau keadaan. memang adakalanya dalam penelitian ini ingin 

membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim, yang umum adalah bahwa 

penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek 

penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. 

Subjek penelitian ini adalah  Madrasah salafiyah Miftahul Hidayah 

Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu Kendal. 

b. Objek Penelitian  

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut 

sugiyono objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Objek penelitian yang 
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penulis teliti adalah santri dan ustadz di Madrasah Salafiyah Miftahul 

hidayah Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu Kendal. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis data Penelitian 

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif sedangkan metode Data 

(yang bersifat) Kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari cara 

pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat dan ’mutu’ obyek (subyek) 

yang bersangkutan.  

b. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data kualitatif adalah data yang dinyatakan 

dalam bentuk kalimat atau uraian.
16

 Dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

1) Sumber data primer 

 Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber yang 

memberikan data langsung dalam penelitian yang diperoleh. Adapun 

yang dimaksud adalah data yang didapat melalui Kepala Madrasah 

dan para ustadz di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok 

Pesantren Salaf APIK Kaliwungu Kendal. 

2) Sumber data sekunder 

 Sumber data sekunder atau pendukung adalah informasi-informasi 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengambil data-data 

dokumen yang memuat informasi tentang penelitian di Madrasah 

Salafiyah Miftahul Hidayah PP. APIK Kaliwungu Kendal dan juga 

melakukan observasi. 

4. Metode  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah lapangan. Jadi, 

penelitian untuk pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan 

untuk mendapatkannya dengan memakai berbagai metode tertentu. 

Sedangkan untuk landasan teori, peneliti lebih banyak memakai data 

perpustakaan. Dalam pencarian data, peneliti memakai beberapa metode 

sebagai berikut : 

                                                           
16

 Ibid., h. 201. 
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a. Metode Observasi  

Metode Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.
17

 Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

bentuk, pelaksaan dan manfaat ta’zir dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri khususnya di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah di Pondok 

Pesantren Salaf APIK Kauman Kaliwungu Kendal Jawa Tengah  

b. Metode Wawancara / Interview 

Metode interview adalah Cara mengumpulkan data melalui kontak 

atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.
18

 

Adapun pihak-pihak yang akan di wawancara adalah : 

1) Para Pengurus / Asatidz Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 

Pondok Pesantren APIK Kaliwungu 

2) Keamanan Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren 

APIK Kaliwungu 

3) Santri Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren APIK 

Kaliwungu  

c. Metode Dokumentasi  

 Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik.
19

 Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

keadaan pondok pesantren, keadaan santri serta bentuk dan implementasi 

ta’zir dalam pendidikan di pondek pesantren tersebut, dan data yang 

bersifat dokumentasi lainnya.  

5. Metode  Analisis Data 

Langkah selanjutnya setelah data diperoleh, maka menganalisis data 

tersebut. Dalam analisis ini peneliti memakai teknik analisis: 

                                                           
17

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. VI, Bandung: Pt 

Remaja Rosdakarya, Februari 2010,  h. 220. 
18

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet. II, Jakarta: Pt Rineka Cipta, Juni 

2000, h. 165. 
19

 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit., h. 221 
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a. Reduksi Data 

Reduksi analisis data adalah  jumlah data yang diperoleh dari 

lapangan cukup banyak, dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang penting mencari tema dan polanya.
20

. Jadi langkah 

pertama ini berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

yang diperoleh di lapangan. Maksudnya menghimpun seluruh data  

tentang kegiatan di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok 

Pesantren Salaf APIK Kauman Kaliwungu Kendal.   

b. Sajian Data / Display  

Analisis ini merupakan suatu cara dalam merangkai data dalam suatu 

organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan/ tindakan yang 

diusulkan.
21

 Dengan kata lain dari jumlah keseluruhan data yang 

diperoleh, dipilih data yang diperlukan. Dan data ini erat kaitannya 

dengan tujuan penelitian. 

c.  Verifikasi Data 

Analisis ini menjelaskan tentang makna data dalam suatu konfigurasi 

yang secara jelas menunjukan alur kausalnya, sehingga dapat diajukan 

proposisi yang terkait dengannya.
22

 Lebih jelasnya data yang terkumpul 

didiskusikan dan dianalisis secara logis serta sistematis, kemudian ditarik 

kesimpulan yang secara indukatif 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi  

1. Bagian Awal  

  Bagian muka terdiri atas halaman judul, halaman nota pembimbing, 

halaman pengesahan,halaman motto, halaman persembahan, halaman kata 

pengantar, pedoman transliteransi, halaman daftar isi,  daftar gambar dan 

tabel. 

 

                                                           
 
20

 Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman,  Manajemen penelitian, Bandung: Pustaka 

Setia, t.th, h. 109. 
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 Ibid.  
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 Ibid, h. 110. 
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2. Bagian Isi  

  Untuk memudahkan dan memberikan arahan yang jelas dan sistematik, 

maka penyusunan penelitian skripsi ini dibagi kedalam lima bab, yang 

sistematis sebagai berikut:  

BAB I  Pendahuluan, merupakan global dari seluruh isi skripsi yang 

menguraikan tentang latar belakang masalah. Alasan pemilihan  

judul, telaah pustaka, pokus penelitian, penegasan istilah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penelitian penyusunan skripsi. 

BAB II  Menjelaskan landasan teori mengenai konsep dasar metode 

Ta’zir sebagai metode pembentukan sikap disiplin santri terdiri 

dari dua sub bab yaitu : 

A. Konsep ta’zir dalam pendidikan islam 

Meliputi: Pengertian ta’zir, Dasar dan tujuan ta’zir, Bentuk 

dan fungsi ta’zir, syarat penerapan ta’zir. 

B. Kedisiplinan 

Meliputi: Pengertian disiplin, Fungsi Kedisiplinan, Faktor-

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan, Tujuan 

kedisiplinan, Pendekatan dalam kedisiplinan, Bentuk 

Kedisiplinan, Tipe-Tipe kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah, pentingnya kedisiplinan santri dalam pendidikan  

BAB III Pada Bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang 

meliputi gambaran umum Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 

pondok pesantren APIK Kauman Kaliwungu Kendal dan 

praktek pelaksanaan ta’zir dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri. 

BAB IV Analisis Implementasi ta’zir dalam Pendidikan Madrasah 

Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren APIK. 

Pada bab ini akan diuraikan tentang Analisis ta’zir di Madrasah 

Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren APIK, 

problemetika yang dihadapi dalam melaksanakan ta’zir di 
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Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren APIK, 

upaya pemecahan problematika palaksanaan ta’zir di Madrasah 

Salafiyah Miftahul Hidayah Pondok Pesantren APIK, 

BAB V Penutup, dalam bab ini terdapat tiga sub bab yaitu kesimpulan, 

saran dan Kata penutup  

3. Bagian Akhir  

  Pada bagian ini meliputi pada daftar pustaka, lampiran-lampiran 

serta daftar riwayat pendidikan penulis. 


