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Implementasi disiplin merupakan sebuah aturan atau norma yang harus 

ditaati oleh orang yang bersangkutan. Implementasi disiplin sangat diharapkan 

agar apa yang diinginkan dapat terwujud atau tercapai secara optimal. Begitu juga 

dalam menerapkan kegiatan tadarus Al-Qur’an. Bahwa tadarus Al-Qur’an 

merupakan wujud untuk mendisiplinkan siswa agar konsisten melaksanakan 

tadarus Al-Qur’an dalam setiap harinya.Pembiasaan sebagaimana yang kita 

ketahui merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang, agar 

sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pendidikan sejatinya tidak hanya belajar 

tentang bagaimana berprestasi di bidang akademik dan akhlak saja, namun juga 

menerapkan Al-Qur’an sebagai pedoman bagi para siswa. Adapun tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana cara guru dalam melakukan 

pendisiplinan pembiasaan tadarus Al-Qur’an di Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul 

Ulama Martapura, faktor pendukung dalam pembiasaan tadarus Al-Qur’andan 

dampak sosial dalam pelaksanaan pembiasan tadarus Al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang terjun kelapangan untuk menggali dan 

mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan. Adapun subjek dalam penelitian 

ini adalah ketua yayasan (pimpinan) Pondok Pesantren, guru santriwati Pondok 

Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura.Objek dalam penelitian ini adalah 

Pelaksanaan Pendisiplinan Pembiasaan Tadarus Al-Qur’an di Pondok Pesantren 

Puteri Nahdlatul Ulama Martapura.Teknik yang digunakan penelitian ini dalam 

mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 

pengolahan data dilakukan dengan koleksi data, editing dan interpretasi data, 

sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pendisiplinan pembiasaan 

bertadarus Al-Qur’an sudah efektif melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan 

secara terus menerus sehingga akan menjadikan sebuah kebiasaan yang tertanam 

didalam diri santriwati meliputi: pembacaan tadarus Al-Qur’an bersama-sama 

setiap hari selasa sampai sabtu, santriwati dikenakan sangsi bagi yang terlambat 

dan tidak mengikuti kegiatan tadarus.Kegiatan tadarus juga meningkatkan hasil 

belajar santriwati, meningkatkan kelancaran bacaan Al-Qur’an santriwati, 

memberikan kenyaman kepada guru dalam menyampaikan dan yang mengikuti 

pembelajaran, serta dapat menciptakan lingkungan yang baik dan harmonis di 

Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura 

 


