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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pondok pesantren merupakan salah satu pendidikan nonformal dibidang 

keagamaan Islam yang banyak diminati oleh masyarakat Jawa Timur bahkan di 

Indonesia. Menurut data Kantor Departemen Agama (2007), bahwa jumlah pondok 

pesantren di Jawa Timur ada 3800-an. Jumlah ini  menggambarkan besarnya 

kepeminatan masyarakat Jawa Timur untuk memilih pesantren sebagai tempat 

pendidikan anak untuk menjadi santri. 

Pesantren sebagai lembaga yang mengiringi dakwah islamiyah di indonesia 

memiliki persepsi yang plural. Pesantren bisa dipandang sebagai lembaga ritual, 

lembaga pembinaan moral, lembaga dakwah dan yang paling populer adalah institusi 

pendidikan islam yang mengalami romantika kehidupan dalam menghadapi berbagai 

tantangan internal maupun eksternal. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah 

eksis di tengah  masyarakat selama enam abad mulai abad ke 15 hingga sekarang dan 

sejak awal berdirinya menawarkan pendidikan (Qomar, 2006) 

Menurut fungsinya, pesantren disamping sebagai pendidikan islam sekaligus 

merupakan penolong bagi masyarakat dan tetap mendapat kepercayaan di mata 

masyarakat. Jadi pesantren yang di maksud dalam hal ini suatu lembaga pendidikan 

islam yang didirikan di tengah-tengah masyarakat yang didalamnya dari pengasuh atau 

pendidik, santri, alat-alat pendidikan dan pengajaran serta tujuan yang dialami. 
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Di  pondok pesantren terdapat salah satunya santri mukim. Santri mukim 

yaitu santri yang mondok (mukim) selama belajar di dalam lingkungan pesantren. 

Selama tinggal di pesantren umumnya santri mukim mengalami proses dan cara 

hidup sederhana karena alasan keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana dalam 

pondok  pesantren. Dari fasilitas yang diterima, cara hidup  semua rata-rata yang 

ditinggal di podok pesantren tergolong sederhana dan jauh dari fasilitas yang 

diterima. Dari faktor-faktor inilah apa yang dilakukan para santri menjadi terbatas. 

Terutama dalam perilaku, terdapat kebiasaan para santri tergolong  dibawah standar 

kesehatan. Perilaku tersebut dinamakan perilaku sakit. 

Perilaku sakit adalah segala kegiatan atau aktivitas yang membuat kondisi 

tubuh tidak berjalan sesuai fungsi organ dan terjadi penyimpangan fungsi di dalamnya 

yang biasanya terjadi akibat pola hidup yang tidak mendukung kesehatan itu sendiri.  

Menurut Becker, perilaku sakit ini terbagi menjadi 2 indikator yaitu perilaku terhadap 

sakit dan perilaku peran sakit. 

Perilaku terhadap sakit ini mencakup respon seseorang terhadap sakit dan 

penyakit. Ada perbedaan persepsi yang berkisar antara penyakit (disease) dengan rasa 

sakit (illness). Sedangkan, perilaku peran sakit mencakup hak-haknya dan kewajiban 

sebagai orang sakit. 

Menurut penelitian Rofieq (2007), Ternyata pola perilaku sakit para santri 

mukim di pondok pesantren belum memenuhi aturan kesehatan. Berbagai faktor 

mempengaruhi mutu perilaku mereka, antara lain adalah faktor sosio-budaya. Faktor 

sosio-budaya yang melatarbelakangi rendahnya perilaku itu seperti: peraturan pondok 
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pesantren, pengetahuan, tauladan dari pembina, lama menjadi santri mukim, dan 

sarana prasarana pondok.  

Jenis kelamin dan usia juga sebagai faktor intrinsik dalam perilaku sakit. 

Perilaku yang dikaitkan menurut perbedaan jenis kelamin biasanya adalah perilaku 

yang sederhana antara perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berperilaku. Usia  

juga berperan dalam pembentukan perilaku. Setiap tahapan usia mempunyai peran 

yang berbeda. Dengan bertambahnya usia seseorang akan terjadi perubahan aspek 

fisik dan psikologis (mental), dimana aspek psikogis ini taraf berpikir seserang 

semakin matang dan dewasa. Semakin matang usia seseorang semakin mampu 

menjaga perilaku, karna semakin banyak pengetahuan yang diperoleh seseorang 

tersebut. Jadi dalam pembentukan perilaku usia juga mempunyai peranya sendiri.  

Berdasarkan hasil study pendahuluan di pondok pesantren Ma’had Al Ittihad 

al Islami Camplong Sampang terdapat santriwan dan santriwati kurang lebih 

sebanyak 410 yang berusia mulai dari 12 sampai 19 tahun. Di pondok ini mereka 

mendapatkan pendididikan formal SMP dan Aliyah. Aktivitas di pondok kegiatan  

mulai dari subuh mengaji, sekolah, olahraga, makan, istirahat, sholat dan kegiatan ini 

dan di akhiri sampai jam 10 malam. Di dalam pondok juga terdapat fasilitas seperti 

ruang kelas, asrama, masjid, UKS, kamar mandi, perpustakaan. Setiap kamar dihuni 

oleh 8 santri, untuk kamar mandi berjumlah 20. Tetapi untuk kebersihan mereka 

kurang mengetahui sehingga untuk membuang sampah tidak pada tempatnya dan 

untuk minum para santri masih ada yang masih menggunakan air mentah. Penyakit 

yang biasa di derita santri antara lain alergi gatal, diare, pusing, typus dan herpes. 

Masyarakat Madura juga mempunyai sosio budaya yang tidak sama dengan 
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masyarakat lainya seperti lingkungan tempat tinggal yang tergolong sederhana. 

Masyarakat disana lebih mengutamakan ibadah daripada memperbaiki lingkungan 

sekitar sehingga perlu diteliti apakah lingkungan yang mereka tempati sudah 

memenuhi aturan kesehatan. Berdasarkan uraian di atas peneliti bermasud untuk 

meneliti tentang pola perilaku sakit santri mukim di pondok pesantren Ma’had Al 

Ittihad Al Islami Camplong Sampang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perilaku sakit pada santri mukim selama tinggal di dalam pondok 

pesantren ? 

2. Adakah linearitas hubungan antara perilaku terhadap sakit dengan perilaku 

peran sakit pada santri mukim selama tinggal di dalam pondok pesantren ? 

3. Adakah hubungan antara usia dengan  perilaku sakit pada santri mukim di 

pondok pesantren ? 

4. Adakah hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku sakit pada santri 

mukim di pondok pesantren ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a.  Tujuan Umum  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pola perubahan perilaku sakit santri mukim selama tinggal di pondok 

pesantren.  
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b. Tujuan Khusus  

a. Mendeskripsikan perilaku sakit pada santri mukim selama tinggal di pondok 

pesantren  

b. Menguji linearitas antara perilaku terhadap sakit dengan perilaku peran sakit 

pada santri mukim selama tinggal di pondok pesantren 

c. Menguji hubungan antara usia dengan pola perilaku sakit pada santri mukim 

di pondok pesantren 

d. Menguji hubungan antara jenis kelamin dengan pola perilaku sakit pada santri 

mukim di pondok pesantren  

 

1.4   Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

 Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berguna dari  hasil 

penelitian mengenai pola perilaku sakit yang meliputi respon,hak dak kewajiban bila 

sakit yang di dilakukan didalam pondok pesantren dan meningkatkan pengetahuan 

mengenai perilaku sakit yang sesuai dengan standart kesehatan 

2. Bagi Santri  

 Dapat menjadi masukan terhadap perbaikan kebiasaan perilaku sakit bagi 

santri yang merugikan bagi kesehatan sehingga dapat mengubah pola perilaku sakit 

ke arah yang lebih baik dari sebelumnya 
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3. Bagi Pondok Pesantren  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi 

informasi kepada pengurus pondok dalam meningkatan mutu pelayanan dan 

mengubah pola perilaku sakit  yang benar dengan memberikan fasilitas di  pondok 

yang sesuai kepada santrinya. 

 

1.5 Definisi Istilah 

1.     Perilaku sakit 

Perilaku sakit berkaitan dengan tindakan atau kegiatan seseorang yang sakit 

atau terkena masalah kesehatan pada dirinya atau keluarganya, untuk mencari 

penyembuhan atau untuk mengatasi masalah kesehatan yang lainya (Notoadmojo, 

2010) 

2. Usia  

Setiap tahapan perubahan aspek fisik dan psikologis (mental), dimana aspek 

psikogis ini taraf berpikir seserang semakin matang dan dewasa(Notoadmojo, 2007) 

3. Jenis kelamin 

Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk sehat, sifat, dan fungsi biologi laki-laki 

dan perempuan yang menentukan peran mereka dalam menyelenggarakan upaya 

meneruskan garis keturunan (Sears, 1995) 

4. Santri mukim 

Santri mukim yaitu santri yang mondok (mukim) selama belajar di dalam 

lingkungan pondok pesantren. (Rofieq, 2007) 
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1.6 Keaslian Peneliti  

Penelitian 1: 

Berdasakan penelitian Yavarani, (2007) meneliti tentang hubungan perilaku 

peran sakit pada penderita diabetes mellitus, penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan subyek penelitian sebanyak 30 orang yang menderita penyakit 

diabetes mellitus. Penelitian ini menggunakan metode wawancara serta observasi.  

Perilaku peran sakit merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan 

kesejahteraan. Ada hubungan perilaku peran sakit dengan penderita diabetes mellitus. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tempat, desain penelitian 

variabel bebas. Penelitian ini meneliti tentang pola perilaku santri mukim  pada 

pondok pesantren Ma’had Al Ittihad Al Islami, metode penelitian yang digunakan 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan teknik sampling simple 

random sampling. Penelitian ini menggunakan subyek penelitian sebanyak 30 santri 

yang berusia 15-18 tahun. Penelitan ini menggunakan metode kuesioner.  

Persamaanya variabel dependenya adalah perilaku peran sakit. 

Penelitian 2: 

Berdasarkan penelitian Rofieq, (2007) meneliti tentang pola adopsi perilaku 

kesehatan santri mukim  pada pondok pesantren di kabupaten malang, metode 

penelitian yang digunakan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pedekatan survei dan kualitatif. Pada  pola adopsi perilaku  ini sebagian besar 

santri mukim telah melakukan adopsi perilaku kesehatan itu selama di pondok 

sedangkan sebagian kecil tidak melakukan adopsi bila dibandingkan dengan perilaku 

yang sama sebelum menjadi santri mukim. 
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Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tempat dan desai penelitian. 

Penelitian ini meneliti tentang pola perilaku santri mukim  di Pondok pesantren 

Ma’had Al Ittihad Al Islami, metode penelitian yang digunakan penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif analitik dengan teknik sampling simple random 

sampling. Persamaanya menggunakan variabel santri mukim. 

Penelitian 3: 

Berdasarkan penelitian Hayati, (1991) meneliti tentang hubungan perilaku 

sakit ibu terhadap penyakit  diare pada anak usia dibawah 5 tahun di desa Jladri 

kabupaten kebumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei 

dengan pendekatan cross sectional.pengambilan sampel anak usia dibawah 5 tahun. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tempat dan variabel bebas. 

Penelitian ini meneliti tentang pola perilaku santri mukim  di Pondok pesantren 

Ma’had Al Ittihad Al Islami, dan sampel yang digunakan. Pada  perilaku perilaku sakit 

santri mukim ini mencakup perilaku terhadap sakit dan perilaku peran sakit. 

Persamaanya menggunakan variabel perilaku sakit. 

 

 

 

 

 

 

 


