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Pondok Pesantren yang mengajarkan tentang agama seharusnya mencitrakan 
kehidupan bersih, namun masih ada sebagian santri yang berperilaku tidak sehat dan 
sebagian sarana penunjang kesehatan yang tidak terawat dengan baik. Dari perilaku 
tidak sehat santri, muncul berbagai jenis penyakit. Para santri tinggal di asrama yang 
disediakan oleh pihak Pondok Pesantren, namun telah melebihi kapasitas hunian yang 
berakibat rentan terhadap munculnya suatu penyakit memunculkan suatu permasalahan. 
Pondok Pesantren ini diasumsikan Pondok Pesantren yang modern, telah 
mengembangkan pola bersih dan sehat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 
mengenai pola penyakit yang ada pada santri, penyakit yang timbul pada santri, cara 
penyebaran penyakit dan masih ada santri yang cenderung berperilaku tidak sehat. 
Berdasarkan penelitian tersebut menimbulkan masalah sehingga penelitian ini berusaha 
membahas dan menganalisis permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini : (1) 
mengetahui pola penyakit santri di Pondok Pesantren modern Assalamah (2) 
mengetahui latar belakang santri cenderung berperilku tidak sehat. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Assalamah. Fokus 
penelitian ini adalah pola penyakit yang terdapat pada santri di Pondok Pesantren 
modern Assalamah. Subjek data penelitian ini yaitu 2 santri yang diambil secara acak 
dan 2 santri yang mengidap suatu penyakit dengan rekomendasi dari petugas kesehatan 
Pondok Pesantren Assalamah, sebagai informan 1 orang petugas kesehatan Pondok 
Pesantren dan 2 orang pembimbing santri putra. Data sekunder menggunakan tertulis 
dan foto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data kualitatif dengan teknik triangulasi. Metode pengumpulan data yaitu 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat dan teknik pengumpulan data juga 
keabsahan data dipergunakan dalam penelitian ini.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwadi Pondok Pesantren 
modern Assalamah terdapat Pola penyakit yang terdiri penyebab munculnya penyakit 
pada santri, proses terjadinya penyakit serta cara penyebaran penyakit di kalangan santri 
Pondok Pesantren modern Assalamah. Penyakit yang sedang mewabah atau yang paling 
banyak diderita oleh santri putra yaitu penyakit kulit gatal-gatal, sedangkan penyakit 
yang paling banyak diderita oleh santri putri yaitu penyakit maag. Masih ada sebagian 
santri di Pondok Pesantren modern Assalamah yang cenderung berperilaku tidak sehat, 
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan kurangnya kesadaran 
akan pentingnya menjaga kesehatan pribadi maupun lingkungan. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kemegahan 
Pondok Pesantren modern Assalamah akan lebih sempurna jikasegala fasilitas 
kesehatan yang ada lebih dimaksimalkan dan diperhatikan kelengkapan, kebersihan dan 
kesehatannya, agar santri sebagai pengguna fasilitas kesehatan tersebutbisa terjaga 
kesehatannya. Pembangunan karakter santri mengenai kesehatan harus dilakukan sejak 
santri masuk ke Pondok Pesantren agar kecenderungan santri berperilaku tidak sehat 
bisa dikendalikan kepada perilaku sehat. 


