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Budaya hidup sehat di pondok pesantren sering dipertanyakan. Budaya 
hidup sehat yang dimaksud berkaitan dengan pola konsumsi makanan, kebersihan 
lingkungan, perilaku hidup sehat seperti olahraga dan lainnya. Untuk memahami 
lebih lanjut maka perlu dilakukan penelitian di pondok pesantren Assalafiyah. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
pola makan santri sehari – hari dalam pondok pesantren Assalafiyah?, 2) 
Bagaimana santri dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar?, 
3) Bagaimana santri memaknai kesehatan dan kebersihan?, 4) Bagaimana perilaku 
sehat pada santri?. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 
adalah: 1). Mengetahui pola makan santri sehari – hari dalam pondok pesantren, 
2) Mengetahui santri dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, 
3) Mengetahui santri memaknai kesehatan dan kebersihan, 4) Mengetahui 
perilaku sehat pada santri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
wawancara, observasi, dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan teknik 
triangulasi. Analisis data melalui reduksi data, display data atau penyajian data, 
dan pengambilan keputusan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa budaya hidup sehat di pondok 
pesantren Assalafiyah tidak memenuhi pola hidup sehat hal ini dapat dilihat pada 
indikasi kesehatan yaitu pola makan santri tidak sehat dikarenakan tidak sesuai 
dengan keseimbangan gizi, dan tidak higenis walaupun secara kuantitas sudah 
sesuai kesehatan yaitu sehari tiga kali. Santri dalam menjaga kebersihan dan 
kesehatan lingkungan sekitar kurang sehat karena masih banyak kekurangan 
seperti terlalu banyak jumlah santri yang menyebabkan kumuh dan berdesakan 
dan masih kurangnya ventilasi dalam kamar yang menyebabkan lembab. Persepsi 
sehat menurut santri adalah individu mempunyai jasmani dan rokhani yang sehat, 
sehat jasmani adalah badan yang tidak berpenyakit dan sehat, bisa beraktivitas 
dalam kegiatan sehari-hari sedangkan sehat rokhani adalah menjaga dari penyakit 
hati. Pola hidup sehat santri Assalafiyah kurang sehat karena masih kurang 
relevan dengan budaya hidup sehat hal ini disebabkan adanya kebiasaan dan 
kepercayaan santri dalam memaknai sehat. 



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hidup sehat di pesantren kurang 
sehat, di sebabkan karena beberapa faktor seperti kebiasaan, dan kepercayaan 
santri dalam memaknai kesehatan.  

Disarankan kepada santri untuk meningkatkan nilai gizi dalam makanan dan 
mengkonsumsi makanan yang higenis, menjaga kesehatan dan kebersihan 
lingkungan sekitar, berikan ventilasi yang cukup dalam kamar atau tempat tinggal, 
budayakan pola perilaku hidup sehat dengan ditambah olahraga senam, jogging 
dan lainnya, mengkonsumsi air yang matang, istirahat dengan cukup dan gunakan 
alas tidur dengan kasur atau karpet. Bagi santri yang membaca sosialisasikan pada 
santri tentang budaya hidup sehat melalui pertemuan-pertemuan dengan 
mengundang bidan, dokter, dan dinas kesehatan setempat. Disarankan kepada 
pengasuh pondok pesantren Assalafiyah untuk mensosialisasikan pengetahuan 
kesehatan kepada para santri baik yang diajarkan dalam kitab melalui ngaji 
maupun dengan cara mengundang para bidan, dokter atau dinas kesehatan 
setempat melalui sebuah pertemuan untuk menambah wawasan santri tentang 
hidup sehat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah hal terpenting dalam kehidupan setiap individu. 

Dengan demikian apakah kesehatan bagi para santri di pondok pesantren 

Assalafiyah dipentingkan. Kesehatan bagi para santri di pondok pesantren 

dipentingkan karena dengan kesehatan santri dapat hidup sehat, dapat 

melakukan aktifitasnya sehari – hari dengan baik serta dapat meningkatkan 

produktifitas, oleh karena itu kesehatan harus dijaga oleh setiap santri dengan 

melakukan perilaku hidup sehat.  

Perilaku hidup sehat ini sangat penting untuk kesehatan para santri 

karena dapat menekan faktor resiko terkena berbagai penyakit, dengan 

demikian kesehatan santri akan terjaga yang pada akhirnya tingkat kesehatan 

santri akan meningkat sehingga akan terwujud budaya hidup sehat.  

Bagaimana santri di pondok pesantren Assalafiyah dalam 

membudayakan hidup sehat. Santri dalam membudayakan hidup sehat dengan 

berbagai cara seperti; menjaga pola makan, menjaga kebersihan dan kesehatan 

lingkungan sekitar pondok pesantren, serta dengan meningkatkan kesehatan 

melalui perilaku hidup sehat.  

Bagaimana pola makan santri di pondok pesantren Assalafiyah. 

Dalam menjaga pola makan, para santri makan sehari tiga kali yaitu, pagi, 

siang dan sore namun para santri tidak memerhatikan masalah keseimbangan 
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gizi sehingga secara kuantitas santri sudah sesuai dengan standar kesehatan 

namun secara kualitas gizi santri masih belum sehat atau dibawah standar 

kesehatan karena kurang memenuhi empat sehat lima sempurna.  

Pondok pesantren Assalafiyah atau pondok pesantren yang lainnya  

bahwa minun - minuman keras, makan yang tidak halal atau makan makanan 

yang menjijikan, merokok merupakan dilarang dalam pesantren  atau 

masyarakat pendukungnya karena masyarakat tersebut mengaggap bahwa itu 

adalah larangan dalam agama Islam serta dapat menyebabkan penyakit atau 

tidak sehat.  

Bagaimana santri pondok pesantren Assalafiyah dalam menjaga 

kebersihan dan kesehatan lingkungan. Santri di pondok pesantren dalam 

menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar dengan membuat 

program atau aturan – aturan  seperti, membuat jadwal piket kebersihan serta 

diadakan ro’an setiap hari Jum’at dengan membersihkan seluruh lingkungan 

yang ada disekitar pesantren tanpa terkecuali. Pada kenyataannya lingkungan 

pondok pesantren masih kotor walaupun dibersihkan setiap saat hal ini karena 

kebanyakan jumlah santri di pesantren dan masih banyak santri yang belum 

sadar tentang arti penting kesehatan.  

Nilai sehat menurut konsep WHO yaitu Healt is a state of complete 

physical, mental and social wellbeing, not merely the absence of disease on 

infirmity artinya yaitu sehat adalah suatu keadaan jasmaniah, rokhaniah, dan 

sosial yang baik, tidak hanya berpenyakit atau cacat (Zuhroni dkk, 2003:57). 

Bagaimana persepsi sehat menurut santri. Persepsi sehat menurut para santri 
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adalah apabila santri mempunyai jasmani  dan rohani  yang sehat, sehat 

jasmani seperti badan yang sehat tidak berpenyakit serta bisa menjalankan 

aktivitas sehari – hari, sedangkan sehat rokhani adalah menjaga dari penyakit 

hati seperti sombong, irihati dan penyakit hati lainnya.  

Bagaimana cara atau perilaku hidup sehat di pondok pesantren 

Assalafiyah. Cara hidup sehat santri di pondok pesantren yaitu dengan berbagai 

cara seperti dengan mengkonsumsi gizi yang cukup, olahraga yang cukup, serta 

menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang menjadikannya sakit. Dengan 

melakukan cara hidup sehat maka akan terwujud budaya hidup sehat pada 

santri. 

Bagaimana budaya hidup sehat pada santri setelah melakukan cara 

atau perilaku hidup sehat apakah sudah sesuai dengan pola perilaku hidup sehat 

atau masih kurang sehat. Setelah melakukan cara atau pola hidup sehat para 

santri di pondok pesantren Assalafiyah masih tergolong kurang sehat karena 

masih ada perilaku yang kurang sesuai dengan pola perilaku hidup sehat atau 

menurut anjuran kesehatan. 

Bagaimana upaya yang dilakukan santri untuk mengubah budaya yang 

tidak sehat menjadi sehat. Upaya untuk mengubah budaya hidup sehat yaitu 

dengan cara memelihara dan meningkatkan pola hidup sehat, mencegah faktor 

resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta 

berperan aktif dalam gerakan kesehatan di pondok pesantren Assalafiyah.  

Bagaimana kesadaran para santri pondok pesantren Assalafiyah 

terhadap kesehatan. Kesadaran para santri terhadap kesehatan masih minim, 
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hal ini  dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan santri sehingga 

banyak santri yang tidak mengerti atau tidak faham tentang kesehatan, dan 

masih banyak santri yang kurang peduli dengan kesehatan dan kebersihan 

walaupun sudah mendapat pendidikan.  

Kesadaran tentang kesehatan kepada para santri harus terus ditumbuh 

kembangkan, dan kesadaran semacam ini harus direalisasikan betul oleh santri 

dengan membudayakan hidup sehat, yang selama ini budaya hidup sehat di 

pondok pesantren Assalafiyah masih sebatas pemahaman individu. Ada yang 

sudah mempunyai pemahaman budaya hidup sehat, tetapi juga ada yang belum, 

yang ini perlu di budayakan dalam pesantren. 

Bagaimana upaya menyadarkan para santri supaya peduli terhadap 

kesehatan. Upaya untuk menyadarkan para santri supaya peduli terhadap 

kesehatan salah satunya melalui sosialisai atau bimbingan kesehatan serta 

diberi pendidikan kesehatan, namun dalam aplikasinya belum terealisasi hanya 

pendidikan yang diberikan kepada santri sewaktu ngaji kitab.  

Kendala – kendala apa sajakah dalam membudayakan hidup sehat di 

pondok pesantren Assalafiyah. Kendala – kendala yang dihadapi dalam 

membudayakan hidup sehat antara lain, karena adanya kebiasaan santri, 

kepercayaan, sarana yang kurang memadai, kurangnya pendidikan  serta 

kurangnya kesadaran santri walaupun program – program atau aturan – aturan 

sudah diterapkan. 

Apakah pendidikan tentang kesehatan di pesantren sudah diajarkan 

dan melalui apakah pengetahuan kesehatan diajarkan terhadap santri. 
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Pendidikan kesehatan secara  tidak  langsung sudah  diajarkan sejak  awal  

masuk  pesantren, seperti bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan sehari - 

hari agar bisa sehat. Pesantren Assalafiyah para santrinya mendapat pendidikan 

tentang Ilmu Agama serta tentang kesehatan yang diajarkan melalui pertemuan 

– pertemuan atau pada waktu ngaji kitab. Pendidikan kesehatan di pesantren 

Assalafiyah ini diajarkan untuk menambah wawasan kesehatan bagi para santri 

akan tetapi banyak santri yang kurang memahami arti penting kesehatan 

sehingga banyak santri yang mengabaikannya.  

Poliklinik dibangun di Pondok pesantren Assalafiyah sebagai 

penunjang kesehatan para santri. Dengan demikian bagaimana pelayanan 

kesehatan di poliklinik untuk menunjang kesehatan para santri. Pelayanan 

untuk menunjang kesehatan para santri salah satunya dengan dibangunnya 

poliklinik namun, dalam pelayanan kurang optimal hal ini karena kurangnya 

tenaga kerja di poliklinik sehingga poliklinik di buka pada hari Senin dan 

Kamis saja, minimnya obat – obatan sehingga setiap penyakit obatnya 

disamakan, dan minimnya sarana kesehatan sehingga poliklinik kurang 

berfungsi secara maksimal. 

Dengan demikian budaya hidup sehat di pondok pesantren 

Assalafiyah masih perlu ditingkatkan lebih intensif mengapa demikian karena 

agar  tercipta  santri yang  sehat, sejahtera, dan kesehatan di pondok pesantren 

Assalafiyah dapat memenuhi pola perilaku hidup sehat atau dapat membudaya 

pada santri. 
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Dari pernyataan tersebut penulis ingin  meneliti dengan judul ” 

Budaya Hidup Sehat Di Pesantren (kasus di pondok pesantren Assalafiyah 

Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes) ”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pada masyarakat budaya hidup sehat sudah ada yang relevan namun 

juga ada yang belum relevan, pada masyarakat pedesaan atau masyarakat yang 

kurang mampu seperti makanan yang kurang bergizi, kebiasaan merokok yang 

sangat sulit dipisahkan dari masyarakat, lingkungan yang kotor dan kumuh, 

masih ada yang tidak mempunyai WC, rumah yang belum sesuai dengan 

standar kesehatan, masih banyak masyarakat yang belum mengerti  atau sadar 

tentang kesehatan, tetapi pada masyarakat yang mampu biasanya pola hidup 

tidak sehat karena berkenaan dengan gaya hidup seperti dugem, merokok, dan 

minum-minuman alkohol bahkan terkadang minum obat-obatan terlarang, serta 

pola konsumsi makanan yang secara 

tidak disadari dapat mengganggu kesehatan  karena masyarakat  sekarang   

banyak mengkonsumsi makanan yang instan yang  banyak mengandung bahan 

kimia, dengan demikian bagaimana budaya hidup sehat dalam pondok 

pesantren Assalafiyah. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Budaya hidup sehat pada masyarakat ummnya sudah ada yang 

relevan namun ada yang belum relevan, bagaimana budaya hidup sehat pada 

santri apakah sama dengan masyarakat umumnya atau tidak dan apakah sudah 
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relevan dengan pola hidup sehat yang sesuai standar kesehatan, dari latar 

belakang diatas maka dirumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana Budaya Hidup Sehat Di Pondok Pesantren Assalafiyah?  

1. Bagaimana pola makan santri sehari – hari dalam pondok pesantren       

Assalafiyah? 

2. Bagaimana santri dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan 

sekitar? 

3. Bagaimana santri memaknai kesehatan dan kebersihan? 

4. Bagaimana perilaku sehat pada santri? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian mengenai budaya hidup sehat di pondok pesantren Assalafiyah Desa 

Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebagai berikut: 

1. Mengetahui pola makan santri sehari – hari dalam pondok pesantren. 

2. Mengetahui santri dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan 

sekitar. 

3. Mengetahui santri memaknai kesehatan dan kebersihan. 

4. Mengetahui perilaku sehat pada santri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

maupun bagi kepentingan praktis, di antaranya sebagai berikut: 
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1.  Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menambah khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial 

khususnya Sosiologi dan Antropologi kesehatan. Hasil penelitian ini 

bisa menjadi refleksi, sehingga dapat dibaca oleh siapa saja yang 

berminat untuk mengetahui seluk beluk Budaya Hidup Sehat Di 

Pesantren (Kasus Di Pondok Assalafiyah Desa Luwungragi kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes). 

b. Sebagai perbendaharaan perpustakaan yang dapat dipelajari khususnya 

mahasiswa UNNES jurusan Sosiologi dan Antropologi dalam 

mengadakan penelitian awal dan penelitian lebih lanjut jika diperlukan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pondok pesantren yang terkait berguna sebagai bahan masukan 

tentang pentingnya membudayakan hidup sehat. 

b. Bagi peneliti diperoleh informasi tentang budaya hidup sehat di 

pesantren. 

c. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai informasi tentang  budaya 

hidup sehat di pesantren. 

 

F. Penegasan Istilah                                                                                                                          

Penegasan istilah ini ditulis untuk memudahkan pemahaman agar 

tidak terjadi kesalahpahaman tentang judul skripsi ini, maka penulis memberi 

batasan istilah – istilah sebagai brikut:  

1. Budaya Atau Kebudayaan  
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Menurut E. Adamson Hobbel dalam (Joyomartono,1991:10) yang 

mengemukakan bahwa budaya atau kebudayaan merupakan integrasi sistem 

pola - pola perilaku yang dipelajari, yang merupakan ciri khas dari warga - 

warga suatu masyarakat, dan yang bukan warisan biologis. 

Menurut M. M. Djoyodiguno dalam (Widaghdo,1991:20) mengatakan 

bahwa kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, 

rasa, dan karsa: 

Cipta: Kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada 

dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. 

Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. 

Rasa: Kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan 

untuk menikmati keindahan. Manusia merindukan keindahan dan 

menolak keburukan atau kejelekan. Buah perkembangan rasa ini 

terjelma 

dalam bentuk berbagai norma keindahan yang kemudian 

menghasilkan macam kesenian. 

Karsa: Kerinduan manusia untuk menginsyafi tentang hal sangkan paran 

dari mana manusia sebelum lahir (sangkan), dan kemana manusia 

sesudah mati (paran), hasilnya berupa norma - norma keagamaan atau 

kepercayaan kemudian timbullah bermacam - macam agama karena 

kesimpulan manusiapun bermacam - macam pula. 
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2. Hidup Sehat Di Pesantren 

Hidup bersih dan sehat pada pesantren adalah sesuatu yang telah 

diajarkan dalam Islam dan ilmu kesehatan. Budaya hidup sehat dalam 

pesantren yaitu meliputi pola makan para santri, para santri dalam menjaga 

kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar pondok pesantren Assalafiyah, 

serta pola hidup sehatnya seperti olahraga, istirahat, mengkonsumsi air, 

membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan, mandi sehari minimal dua kali, gosok gigi minimal dua kali sehari, 

tidur dengan alas serta kondisi tempat tinggal yang sehat serta lingkungan 

yang sehat. Hidup bersih lahir termasuk bersih badan, pakaian, tempat 

tinggal, dan segala sesuatu yang dipergunakan santri dalam urusan 

kehidupan.  

Masalah yang berhubungan dengan kebersihan dalam terminologi 

Islam disebut al-Thaharat.  Menurut Imam Al-suyuti, Abd Al- Hamid Al-

Qudaht, menjaga hidup bersih dan sehat termasuk ibadah. Persepsi sehat 

menurut santri adalah apabila individu memiliki tubuh atau jasmani dan 

rohani yang sehat tidak berpenyakit, bisa menjalankan aktifitas dan sehat 

rohani adalah mempunyai iman yang baik dan benar serta tidak mempunyai 

penyakit hati. 

Sehat menurut masyarakat umum adalah tidak sakit. Kesehatan adalah  

sesuatu yang sudah biasa, hanya dipikirkan bila sakit atau gangguan 

kesehatan mengganggu kasehatan sehari - hari individu. 
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Cara positif masyarakat umum memikirkan tentang kesehatan adalah 

sebagai berikut:   

Pertama: dicerminkan dalam ungkapan seperti ”menguatkan badan” dan 

mempunyai ”kekebalan” terhadap infeksi. Ungkapan ini 

menunjukan bahwa sehat berarti kekuatan dan ketahanan, dan 

mempunyai daya tahan yang dapat disebut dengan menahan 

penyakit dan mengalahkan stres dan kelesuan. 

Kedua:  masyarakat berbicara tentang off colour atau out of sorts yaitu 

individu yang merasa dirinya sakit, terganggu kondisi badannya, 

dan merasa tidak enak badan atau sebaliknya ”dalam kondisi baik” 

dengan cara ini, kesehatan dapat mempunyai kaitan erat dengan 

suasana hati dan perasaan imbang dan keseimbangan.  

3. Pesantren 

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan di Jawa, 

tempat anak - anak muda bisa belajar dan memperoleh pengetahuan 

keagamaan yang tingkatannya lebih tinggi. Menurut Fokkens dalam 

(Sofwan dkk, 2004:98) pesantren adalah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan yang dibangun oleh masyarakat Islam. Menurut Abdurrahman 

Mas’ud pesantren adalah sebagai institusi pendidikan Islam memiliki 

kesinambungan dengan lembaga pendidikan Gurucula yang telah ada pada 

masa pra Islam di Jawa. Pesantren akar budaya, ideologis, dan histori dari 

lembaga pendidikan Hindu - Budha yang dilestarikan dengan memberikan 

modifikasi substansi yang bernuansa Islam. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari bagian - bagian 

sebagai berikut: 

1. Bagian Awal berisi: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan 

kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, 

daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi di antaranya sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN, berisi tentang judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penlitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, pesantren, Sehat atau kesehatan, 

makanan dalam konteks budaya, kelas sosial dan kesehatan, 

pola hidup sehat, kesehatan lingkungan, dan kerangka 

berfikir. 

BAB III  : METODE PENELITIAN, berisi tentang lokasi penelitian, 

fokus   penelitian, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas  data, metode analisis data, dan 

teknik analisis data. 

 BAB IV    : PEMBAHASAN, berisi tentang pembahasan dari 

permasalahan. 

BAB V  : PENUTUP, berisi tentang simpulan dan saran. 

3. Bagian terakhir tentang daftar pustaka dan lampiran lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pesantren 

Menurut Zamakhsyari dalam (Hasbullah, 2001:138) pesantren 

menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Pondok 

berarti rumah atau tempat tinggal sederhana. Pondok berasal dari bahasa 

Arab Funduq yang berarti hotel atau asrama. Pondok pesantren sebagai 

salah satu lembaga pendidikan tertua di tanah air apabila ditilik dari 

namanya merupakan perpaduan (sinkretisme atau sintesa) dari dua kata, 

yaitu pesantren yang berasal dari kata santri dan kata pondok.  

Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam (Tafsir, 2005:193) harus ada 

sekurang – kurangnya 5 (lima) elemen untuk dapat disebut pesantren, yaitu 

pondok, masjid, kiai, santri, dan pengajian kitab Islam. Penegasan ini 

diperlukan karena adakalanya masyarakat menyebut pesantren padahal di 

sana hanya ada kiai, santri, serta pengajian kitab kuning yang disebut majlis 

ta’lim.  

Menurut  Kafrawi, ada 4 (empat) pola pesantren yaitu: 

1. Pesantren pola  I (satu), ialah pesantren yang memiliki unit kegiatan dan 

elemen berupa masjid dan rumah kiai. Pesantren ini masih sederhana, 

kiai mempergunakan masjid dan rumahnya untuk tempat mengaji 

biasanya santri datang dari daerah sekitarnya, namun pengajian telah 

diselenggarakan secara kontinyu dan sistematik. Pola ini belum 
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mempunyai elemen pondok, bila diukur dengan elemen dasar dari 

Zamakhsyari. 

2. Pesantren pola II (dua), sama dengan pola satu ditambah dengan adanya 

pondokan bagi santri ini sama dengan syarat Zamakhsyari. 

3. Pesantren pola III (tiga), sama dengan pola dua tetapi ditambah dengan 

adanya madrasah. Pesantren pola tiga ini telah ada pengajian sistem 

klasikal. 

4. Sedangkan pesantren pola IV (empat), adalah pesantren pola tiga 

ditambah adanya unit ketrampilan seperti peternakan, kerajinan, 

koperasi, sawah, ladang, dan lain - lain. 

Klasifikasi pesantren menurut Wardi Bakhtiar ada 2 (dua) macam, dilihat 

dari sudut pengetahuan yang diajarkan, pesantren dapat digolongkan 

menjadi dua  macam yaitu: 

Pertama: Pesantren Salafi, yaitu pesantren yang mengajarkan kitab - kitab 

Islam klasik, sistem madrasah diterapkan untuk mempermudah 

teknik pengajaran sebagai pengganti metode sorogan yaitu metode 

pengajaran di mana santri berhadapan langsung dengan guru atau 

kyai, pada pesantren ini tidak diajarkan pengetahuan umum. 

Kedua:  Pesantren Khalafi, selain memberikan pengajaran kitab Islam klasik 

juga membuka sistem sekolah umum di lingkungan dan di bawah 

tanggung jawab pesantren. 

Elemen - elemen dasar pondok pesantren seperti yang telah disebutkan oleh 

Zamakhsyari Dhofier ada 5 (lima) yaitu: 
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1. Pondok 

Pondok merupakan tempat tinggal bersama antara kiai dengan 

para santrinya untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari – hari, ini merupakan perbedaan dengan pendidikan yang 

berlangsung di masjid atau di langgar. Pesantren juga menampung santri 

– santri yang berasal dari daerah yang jauh untuk bermukim. Pada awal 

perkembangannya pondok bukanlah semata - mata dimaksudkan sebagai 

tempat tinggal atau asrama para santri untuk mengikuti dengan baik 

pelajaran yang diberikan oleh kiai, tetapi juga sebagai tempat training 

atau latihan bagi santri yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri 

dalam masyarakat. Para santri di bawah bimbingan kiai bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari dalam situasi kekeluargaan dan 

bergotong royong sesama warga pesantren, tetapi dalam perkembangan 

berikutnya terutama pada masa sekarang, tampaknya lebih menonjol 

fungsinya sebagai tempat pemondokan atau asrama, dan setiap santri 

dikenakan semacam sewa atau iuran untuk pemeliharaan pondok 

tersebut. 

2. Masjid 

Masjid merupakan unsur pokok kedua dari pesantren di samping 

berfungsi sebagai tempat melakukan shalat berjama’ah setiap waktu, 

juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar, biasanya waktu belajar 

mengajar pesantren berkaitan dengan waktu sholat berjama’ah, biak 

sebelum dan sesudahnya. Berkembangnya jumlah santri dan tingkatan 
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pelajaran, maka dibangun tempat atau ruangan - ruangan  khusus untuk 

khalaqoh - khalaqoh atau tempat belajar. Perkembangan terakhir 

menunjukan adanya ruangan - ruangan yang berupa kelas - kelas 

sebagaimana yang terdapat pada madrasah, namun demikian masjid 

masih tetap digunakan sebagai tempat belajar mengajar. Pada sebagian 

pesantren masjid juga berfungsi sebagai tempat i’tikaf  yaitu tempat 

berdiam diri dan melaksanakan latihan - latihan atau suluk dan dzikir 

maupun amalan - amalan lainnya dalam kehidupan tarekat dan sufi. 

3. Kiai 

Kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren yang memberikan 

pengajaran, karena itu kiai adalah salah satu unsur yang paling dominan 

dalam kehidupan suatu pesantren. Kemasyhuran, perkembangan, dan 

kelangsungan kehidupan suatu pesantren banyak bergantung pada 

kedalaman ilmu, kharismatik dan wibawa, serta ketrampilan kiai yang 

bersangkutan dalam mengelola pesantrennya. Konteks pribadi kiai 

sangat menentukan sebab kiai adalah tokoh sentral dalam pesantren. 

Gelar kiai diberikan oleh masyarakat kepada individu yang mempunyai 

ilmu pengetahuan  mendalam tentang agama Islam, memiliki serta 

memimpin pondok pesantren, dan mengajarkan kitab - kitab klasik 

kepada para santri,  namun dalam perkembangannya kadang - kadang 

sebutan kiai diberikan kepada individu yang mempunyai keahlian 

mendalam di bidang agama Islam, dan tokoh masyarakat, walaupun 
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tidak memiliki atau memimpin serta memberikan pelajaran di pesantren. 

Umumnya tokoh -  tokoh tersebut adalah alumni dari pesantren. 

4. Santri 

Esensi dari pesantren adalah santri, karena kata ini berasal dari 

kata santri, mendapat awalan pe - dan akhiran – an menjadi pesantren, 

yang artinya adalah tempat tinggal para santri. Santri menurut Prof  

John, sebagaimana dikutip Zamakhsyari, berasal dari bahasa Tamil yang 

berarti guru mengaji, sedangkan  menurut C.C Berg dalam (Sofwan, 

2004:162) bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam 

bahasa India berarti individu yang tahu buku - buku suci agama Hindu, 

kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku - buku suci, buku 

- buku agama, atau buku - buku tentang ilmu pengetahuan.  

Ada dua jenis santri  

1) Santri Mukim 

Santri mukim adalah para murid yang berasal dari derah yang 

jauh dan menetap dalam pesantren. Santri mukim ini berusaha hidup 

mandiri, makan dengan cara memasak dan berkelompok dengan teman -  

temannya dari wilayah lain, namun ada juga pesantren hanya untuk 

keperluan membina solideritas daerah sehingga memberlakukan 

pengelompokan berdasarkan dearah, oleh karena itu sering ditemukan 

disuatu pesantren ada kamar dengan nama - nama daerah atau wilayah 

propinsi dan pulau. Santri mukim hampir selang 24 jam selalu berada di 

dalam pesantren, jumlah masing - masing kamar tergantung dari 
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kemampuan pesantren membangun sarana dan prasarana, bisa saja 

terjadi dalam satu kamar dihuni lebih dari sepuluh santri bahkan lebih, 

akan tetapi umumnya kamar bagi santri lebih berperan sebagai tempat 

barang – barang, tidak jarang para santri baik dalam belajar maupun 

tidur mencari tempat sendiri - sendiri, baik di masjid, teras, maupun di 

tempat lain, kondisi ini seringkali bukan suatu halangan untuk kehidupan  

para santri. Motivasi kuat sebagai pencari ilmu dan tafa’ul  (mencari 

harapan) kepada kiai biasanya lebih dikedepankan oleh karena itu 

berbagai sarana yang kadang kurang memadai bagi para santri tidak 

menjadi suatu  persoalan yang serius.  

Santri yang mukim di pesantren selalu ada aturan - aturan yang 

sangat ketat, yang tidak memungkinkan  santri berbuat semaunya. 

2) Santri Kalong 

Santri kalong adalah santri yang berasal dari daerah sekitar 

pesantren dan biasanya santri tidak menetap dalam pesantren. Santri 

pulang ke rumah masing - masing setiap selesai mengikuti suatu 

pelajaran di pesantren (Sofwan dkk, 2004:162).  

5. Kitab - Kitab Klasik 

Unsur - unsur lain yang cukup membedakan pesantren dengan 

lembaga pendidikan lainnya adalah bahwa pada pesantren diajarkan  

kitab -  kitab klasik yang ditulis para ulama terdahulu mengenai berbagai 

macam ilmu pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. 
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B. Sehat Atau Kesehatan 

Kesehatan masyarakat adalah upaya - upaya untuk mengatasi 

masalah - masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Menurut 

Winslow dalam (Notoatmodjo,2003:9) kesehatan masyarakat adalah 

ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan 

meningkatkan kesehatan, melalui usaha - usaha pengorganisasian 

masyarakat untuk: 

1. Perbaikan sanitasi lingkungan. 

2. Pemberantasan penyakit - penyakit menular. 

3. Pendidikan untuk kesehatan perorangan. 

4. Pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis 

dini dan pengobatan. 

Menurut Winslow secara implisit mengatakan bahwa kegiatan 

kesehatan masyarakat itu mencakup: Sanitasi lingkungan, 

pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, manajemen pelayanan 

kesehatan, dan pengembangan rekayasa sosial dalam rangka 

pemeliharaan kesehatan masyarakat. Lima bidang kegiatan kesehatan 

masyarakat tersebut dua kegiatan di antaranya yakni kegiatan pendidikan 

kesehatan. 

Menurut Victor dan Ruth Sidel dalam (Brown, 1989:11) faktor – 

faktor yang paling mempengaruhi  kesehatan masyarakat berada di luar 

apa yang didefinisikan secara konvensional sebagai perawatan 

kesehatan. Faktor – faktor ini termasuk karateristik bawaan sejak lahir 
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individu seperti keturunan genetik dan karakteristik yang ditentukan 

sosial seperti perumahan, nutrisi dan gaya hidup, karena salah satu 

tujuan perawatan kesehatan dan sistem perawatan medis yang diterima 

secara umum adalah peningkatan dan perlindungan kesehatan mungkin 

akan relevan untuk memulainya dengan mengkaji ulang beberapa data 

komparatif mengenai kesehatan dan penyakit. 

Upaya - upaya yang mesti dilakukan agar manusia tetap sehat 

menurut pakar kesehatan, antara lain: 

1. Mengkonsumsi gizi yang cukup. 

2. Olah raga yang cukup. 

3. Jiwa tenang. 

4. Serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat 

menjadikannya terjangkit penyakit. 

Manusia dalam kehidupan sehari – hari tidak mempersoalkan 

masalah nutrisi maka dalam persoalan ini perhatian dipusatkan pada 

aspek-aspek psiko-sosio-budaya yang berhubungan dengan kebiasaan 

makan sehari – hari dan merupakan keseluruhan kompleks aktifitas yang 

berhubungan dengan masalah makan, suka atau tidak suka, kepercayaan 

(belief), tabu dan takhayul yang berasosiasi dengan produksi, 

menyiapkan dan mengkonsumsi makanan (Foster dan Anderson, 

1978:313). 

Kebiasaan makan sahari - hari adalah produk dari proses 

adaptasi (MC Elroy dan Townsend dalam Joyomartono, 2006:95). 
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Adaptasi adalah proses penyesuian dan perubahan yang memungkinkan 

manusia mempertahankan diri dalam suatu lingkungan yang dihadapi.  

Kebiasaan makan adalah pengalaman yang ditanamkan lebih 

banyak bersandar pada nilai emosional dari pada pengetahuan nutrisi. 

Nilai emosial ini tidak mempunyai berat yang sama untuk tiap - tiap 

individu karena lebih dari satu nilai yang bertindak sebagai kerangka 

dalam memilih makanan. Nilai yang dipegang oleh individu untuk 

membentuk motivasi makan atau tidak makan sesuatu makanan, 

beberapa nilai makanan itu antara lain : 

1. Nilai Citarasa 

Citarasa makanan merupakan parameter yang utama dari 

pemilihan makanan. Citarasa makan ini dibentuk oleh kebudayaan yang 

memberi arah apakah makanan itu baik, enak, tidak baik, atau tidak 

enak. 

2. Nilai Kesehatan 

Individu mengklasifikasikan makanan dalam hubungannya 

dengan kesehatan, penyakit, dan tingkat - tingkat pada lingkaran hidup 

(Life cycle), banyak praktik - praktik masyarakat yang membatasi 

makanan pada waktu individu sakit, pada waktu anak masih kecil, pada 

waktu individu sedang mengandung, pada waktu menyusui dan 

sebagainya. 

. Rasional yang ada dibelakang pertimbangan mengenai 

makanan yang sehat atau membahayakan mungkin didasarkan pada 
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pengalaman - pengalaman tidak pada sain. Menurut pendapat Birch 

dalam (Joyomartono, 2006:98) menyatakan bahwa individu enggan 

memilih makanan yang berdasarkan pengalamannya dapat 

mendatangakan sakit, sedangkan menurut pendapat Hochbaum 

mengatakan bahwa sebagian besar individu memilih makanan tidak 

karena pertimbangan kesehatan tetapi karena selera, kemudahan didapat, 

serta biaya.  

3. Tingkat Pendapatan 

Masyarakat makin lama makin tumbuh dan kompleks. Sedikit 

sekali di antara manusia yang menanam makanan sendiri, banyak 

makanan yang harus dibeli dari pasar apakah manusia mampu untuk 

membeli atau tidak, tergantung kepada apakah manusia memiliki uang 

atau tidak. Daya untuk membeli makanan tergantung kepada penghasilan 

manusia. Perilaku konsumsi makan  merupakan refleksi dari interaksi 

antara faktor - faktor ekonomi dengan faktor - faktor sosial budaya. 

Kebiasaan makanan merupakan yang paling menentang 

perubahan di antara semua kebiasaan, apa yang  manusia sukai dan tidak 

disukai, kepercayaan – kepercayaan manusia terhadap apa yang dapat 

dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Keyakinan – keyakinan manusia 

dalam hal makanan yang berhubungan dengan keadaan kesehatan dan 

penanggalan ritual telah ditanamkan sejak usia muda karena kebiasaan 

makan seperti semua kebiasaan hanya dapat dimengerti dalam konteks 

budaya yang menyeluruh, maka program – program pendidikan gizi 
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yang efektif  mungkin menuju pada perbaikan kebiasaan makan yang 

harus didasarkan atas pengertian tentang makanan sebagai suatu pranata 

sosial yang memenuhi banyak fungsi (Joyomartono 2006:96). 

 

C. Makanan Dalam Konteks Budaya  

Para ahli Antroplogi memandang kebiasaan makan sebagai suatu 

kompleks kegiatan masak - memasak, masalah kesukaan dan ketidak 

kesukaan, kearifan rakyat, kepercayaan - kepercayaan, pantangan – 

pantangan, dan tahayul – tahayul yang berkaitan dengan produksi, 

persiapan dan konsumsi makanan sebagai suatu kategori budaya yang 

penting. Ahli – ahli Antropologi melihat makanan mempengaruhi dan 

berkaitan dengan banyak kategori budaya lainnya, meskipun ahli 

Antropologi mengakui bahwa makanan adalah yang utama bagi 

kehidupan, yaitu di atas segalanya dan merupakan suatu gejala fisiologi. 

Ahli Antropologi budaya paling sedikit menaruh perhatian khusus 

terhadap peranan makanan dalam kebudayaan sebagai kegiatan ekspresif 

yang memperkuat kembali hubungan – hubungan sosial, sanksi – sanksi, 

kepercayaan – kepercayaan dan agama, menentukan banyak pola 

ekonomi dan menguasai sebagian besar dari kehidupan sehari – hari, 

dengan kata lain sebagaimana halnya dengan sistem medis yang 

memainkan peranan dalam mengatasi kesehatan dan penyakit, demikian 

pula kebiasaan makan memainkan peranan sosial dasar yang jauh 

mengatasi soal makanan untuk tubuh manusia semata - mata.  
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Makanan (food) dibatasi secara budaya, namun juga konsep 

tentang makanan (meal), kapan dimakannya, terdiri dari apa, dan etiket 

makan di antara masyarakat yang cukup makanan kebudayaan 

masyarakat mendikte kapan manusia merasa lapar, dan apa serta berapa 

banyak manusia harus makan agar memuaskan rasa lapar, kemudian 

manusia mengirim isyarat lapar yang serupa juga.  

Nafsu makan dan lapar adalah gejala yang berhubungan, namun 

juga berbeda. Nafsu makan, dan apa yang diperlukan untuk 

memuaskannya adalah suatu konsep budaya yang dapat sangat berbeda 

antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya, sebaliknya lapar 

menggambarkan suatu kekurangan gizi yang dasar dan merupakan suatu 

konsep fisiologis (Foster dan Anderson, 2005:315).  

 Perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan 

penyakit, perawatan kebersihan diri (personal hygiene), penjagaan 

kebugaran melalui olahraga dan makanan bergizi. Perilaku sehat ini 

diperlihatkan oleh individu – individu yang merasa dirinya sehat 

meskipun secara medis belum tentu betul – betul sehat. Penilaian medis 

bukanlah merupakan satu – satunya kriteria yang menentukan tingkat 

kesehatan individu, banyak keadaan dimana individu dapat melakukan 

fungsi sosialnya secara normal padahal secara medis menderita penyakit 

psikologis dan secara medis individu tergolong sehat. Penilaian individu 

terhadap status kesehatannya ini merupakan salah satu faktor yang 
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menentukan perilakunya, yaitu perilaku sehat jika individu menganggap 

dirinya sehat, dan perilaku sakit jika individu merasa dirinya sakit. 

Model Alternatif Perilaku Kesehatan Kalangie (Joyomartono, 

2006:13). 

                        Sadar/tahu               Tidak sadar/ 

                                                        Tidak tahu 

Menguntungkan 

kesehatan 

1 2 

Merugikan 

kesehatan 

3 4 

 

Kotak 1, menunjukkan kegiatan manusia yang secara sengaja 

dilakukan untuk menjaga, meningkatkan kesehatan, dan menyembuhkan 

diri dari penyakit atau gangguan kesehatan. Kegiatan ini berupa tindakan 

– tindakan preventif, kuratif dan promotif baik yang dilakukan secara 

tradisional maupun secara biomedik. 

Kotak 2,  mencakup semua perilaku yang berakibat merugikan 

atau merusak kesehatan, bahkan menyebabkan kematian, namun secara 

sadar atau disengaja dilakukan, yang termasuk dalam kategori ini 

misalnya merokok, alkoholisme, dan bekerja secara berlebihan. 

Kotak 3,  mencakup semua tindakan yang secara tidak disadari 

dapat mengganggu kesehatan. 

Kotak 4,  mencakup kegiatan – kegiatan yang secara tidak 

disadari atau tidak disengaja dapat meningkatkan kesehatan. 
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D. Kelas Sosial Dan Kesehatan 

Menurut Dutton dalam (Brown, 1989:18) menemukan bahwa 

anak – anak Maine dalam keluarga yang berpenghasilan rendah memiliki 

angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan anak – anak yang 

berpenghasilan lebih tinggi. Menurut Kitagawa dan Hauser bahwa rasio 

penyesuaian kematian umur - seks – ras lebih tinggi di antara individu 

dengan pendidikan minim dibandingkan dengan individu yang 

berpendidikan lebih tinggi. Rasio kematian berdasarkan penghasilan 

pada umumnya diikuti oleh pola serupa, meskipun perbedaan kematian 

di antara pria usia kerja lebih besar dari pada untuk pendidikan, 

merefleksikan pengaruh kesehatan rendah dalam mengurangi 

penghasilan bagi pria yang menerima gaji. 

Baik kelas sosial diukur dari penghasilan, pendidikan, atau 

pekerjaan gambaran yang sama akan nampak, masyarakat yang berada di 

bawah memiliki angka kematian dan penyakit tertinggi. Ras sangat 

berhubungan dengan kelas sosial meskipun dua pertiga individu miskin 

(individu yang berada di bawah garis kemiskinan secara resmi) adalah 

manusia kulit putih, hampir separuh dari manusia kulit hitam adalah 

individu miskin (Price dalam Brown, 1989:17). 

Menurut Dutton dalam (Brown, 1989:27) hubungan antara 

penyakit dan penghasilan tidak sebagaimana hubungan antara ras dan 

penyakit atau pendidikan dan penyakit yang melibatkan efek dua arah 

yaitu menjadi miskin mengarahkan pada kesehatan buruk dan sebaliknya 
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kesehatan buruk dapat juga mengarahkan pengurangan kapasitas 

penghasilan sehingga membuat menurunnya penghasilan. Masyarakat 

harus menancapkan pada pikiran kedua efek ini ketika mengartikan 

perbandingan menggunakan penghasilan bagi manusia dewasa yang 

telah bekerja, meskipun begitu bagi anak – anak untuk perbandingan 

yang melibatkan ras atau pencapaian pendidikan sebelumnya, 

ketidaksamaan mungkin sebagian besar atau semuanya akan 

dihubungkan dengan pengaruh kesehatan yang cukup besar, semua 

perbandingan dengan menggunakan penghasilan, pendidikan, dan ras 

secara kasar cenderung menunjukan hal serupa. 

Meratanya kondisi penyakit akut agak lebih tinggi di antara 

individu yang berpenghasilan tinggi dari pada individu berpenghasilan 

rendah(  Depkes, Pendidikan, pelayanan kesehatan Publik Amerika, tata 

usaha sumber kesehatan dalam Brown, 1989:19). Definisi penyakit akut 

adalah penyakit yang membutuhkan perhatian medis atau akibat aktivitas 

– aktivitas terbatas, untuk mengrungi laporan di antara  masyarakat 

miskin yang cenderung tidak suka dari pada masyarakat yang lebih 

makmur untuk mencari perawatan bagi penyakit yang diderita karena 

terbatasnya penghasilan, dan juga cenderung tidak suka untuk 

melepaskan kesempatan memperoleh gaji, terlebih lagi terdapat bukti 

bahwa individu makmur lebih banyak pada penyakit – penyakit ringan, 

sementara individu miskin cenderung pada penyakit – penyakit lebih 

parah, meskipun penyakit kronis terkadang dianggap sebagai penderitaan 
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individu berada, pada faktanya hal ini sekarang jauh melampaui penyakit 

akut dalam pengaruh yang tidak seimbang bagi individu miskin. 

Gap kesehatan antara masyarakat  kaya dan miskin meningkat 

seiring berjalannya usia, merefleksikan efek kumulatif masa hidup 

kemiskinan, tetapi terdapat perbedaan penting bahkan pada anak – anak. 

Menurut Egbuono dan Sarfield dalam (Brown, 1989:21) menyimpulkan 

bahwa anak miskin lebih besar kemungkinan dari pada lainnya 

menderita sakit, menderita konsekuensi yang merugikan dari sakit dan 

meninggal. Egbuono dan Sarfield berpendapat bahwa anak miskin 

memiliki perasaan lebih tinggi dari banyak penyakit tetentu, termasuk 

penyakit pemasukan Cytomegalik ( infeksi bawaan paling umum), 

Anemia, keracunan, penyakit pendengaran, dan lemahnya penglihatan 

dan ini banyak diderita oleh anak – anak dari keluarga kaya, namun anak 

– anak miskin juga ada yang menderita penyakit kronis dan kesehatan 

sedang atau lemah, apapun yang berhubungan pada kemiskinan yang 

merusak kesehatan tampaknya memberikan efek sejak dini. 

E. Pola Perilaku Hidup Sehat 

Menurut Becker dalam skripsi (Kasmad, 2008:28) menyatakan 

bahwa perilaku hidup sehat merupakan perilaku – perilaku yang 

berkaitan dengan upaya atau kegiatan individu untuk mempertahankan 

dan meningkatkan kesehatannya. Pola perilaku hidup sehat mencakup 

antara lain: 
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1. Makan dengan menu seimbang (appropriate diet) 

 Menu seimbang di sisni dalam arti kualitas (mengandung zat – 

zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh), dan kuantitas dalam arti jumlahnya 

cukup untuk kebutuhan tubuh (tidak kurang, dan tidak lebih). Secara 

kualitas di Indonesia disebut dengan empat sehat lima sempurna yang 

terdiri dari nasi, lauk – pauk, sayur, buah – buahan dan susu yang 

dilakukan 3 kali sehari. 

2. Olahraga teratur 

Olahraga teratur mencakup kualitas gerakan dan kuantitas dalam 

arti frekuaensi dan waktu yang digunakan untuk olahraga. Olahraga 

teratur dilakukan seminggu tiga kali, tiap kali selama 15 menit sehingga 

berkeringat tapi masih dapat bernafas panjang. 

3. Istirahat cukup 

Kesempatan untuk istirahat dan tidur sama pentingnya 

kebutuhan makan maupun aktivitas lainnya, setiap individu 

membutuhkan istirahat dan tidur untuk memulihkan kembali 

kesehatannya. Istirahat adalah suatu keadaan dimana kegiatan jasmaniah 

menurun yang berakibat badan menjadi lebih segar, sedangkan tidur 

merupakan suatu keadaan relatif tanpa sadar yang penuh ketenangan 

tanpa kegiatan yang merupakan urutan siklus berulang – ulang dan 

masing – masing menyatakan fase kegiatan otak dan badaniah yang 

berbeda. Istirahat individu dewasa dikatakan cukup bila dalam sehari 

melakukan tidur kurang lebih 8 jam. 
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4. Tidak merokok. 

Merokok adalah kebiasaan jelek yang mengakibatkan berbagai 

penyakit. Asap rokok mengandung nikotin dan tar yang menyebabkan 

penyakit kanker paru – paru, jantung, stroke, dan kanker pita suara. 

5. Tidak minum – minuman beralkohol. 

Minuman beralkohol tidak baik bagi kesehatan karena dapat 

menyebabkan penyakit gangguan hati, kerusakan syaraf, infeksi kulit, 

bronkhitis, TBC, dan kerusakan mental. 

6. Mandi dengan sabun. 

Mandi dapat membunuh kuman bibit penyakit yang ada dalam 

tubuh. Mandi dilakukan minimal 2 kali sehari dengan memakai sabun 

dan air bersih. 

7. Mencuci tangan dengan sabun 

Mencuci tangan dapat membunuh kuman dan bakteri yang dapat 

menurunkan kondisi kesehatan individu. Mencuci tangan dengan sabun 

dilakukan sebelum makan, dan setelah buang air besar. 

8. Gosok gigi 

Gosok gigi akan membersihkan sisa – sisa makan yang apabila 

tidak dibersihkan akan menimbulkan penyakit yaitu gigi berlubang dan 

bau mulut. Gosok gigi dilakukan minimal 2 kali sehari dengan memakai 

pasta gigi yaitu setelah makan dan sebelum tidur. 
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9. Konsumsi air bersih. 

Tersedianya air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, 

memanfaatkannya, dan dipeliharanya tempat penampungan air serta 

digunakan oleh semua warga baik untuk minum, memasak, dan mandi. 

Air bersih dapat diperoleh dari PAM, sumur gali dan sumber lainnya. 

Minum air bersih yang sudah dimasak sampai mendidih minimal 8 gelas 

perhari untuk menghindari tubuh dari kekurangan air dan penyakit 

ginjal. 

10.  Buang air besar di WC 

Buang air besar di WC dapat mencegah penyebaran bakteri dan 

bibit penyakit ke dalam tubuh manusia, maka dalam setiap keluarga 

sebaiknya memiliki jamban  agar terhindar dari penyakit dan jarak 

jamban dengan sumur kurang lebih 10 meter. 

11. Buang sampah pada tempatnya. 

Buang sampah sembarangan dapat menyebabkan berbagai 

penyakit seperti diare dan lainnya, dalam keluarga sebaiknya tersedia 

tempat sampah yang tertutup dan sampah dibuang maksimal 3 kali 

sekali. 

12. Menghuni rumah sehat. 

Rumah yang sehat adalah rumah yang memiliki lantai kedap air, 

luas minimal kurang lebih 9 m2, rumah dibersihkan tiap hari dan jarak 

rumah dengan kandang ternak kurang lebih 10 meter. 
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F. Kesehatan Lingkungan  

Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan 

individu maupun kesehatan masyarakat. Menurut Hendrik L. Blum 

dalam (Notoatmodjo,2003:146) ada empat faktor yaitu (keturunan, 

lingkungan, perilaku, dan pelayan kesehatan) di samping berpengaruh 

langsung kepada kesehatan juga saling berpengaruh satu sama lainnya. 

Status kesehatan akan tercapai secara optimal bilamana keempat faktor 

tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal pula, 

salah satu faktor saja berada dalam keadaan yang terganggu atau tidak 

optimal, maka status kesehatan akan tergeser ke arah di bawah optimal. 

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau 

keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif 

terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Ruang 

lingkup kesehatan lingkungan antara lain mencakup: perumahan, 

pembuangan kotoran, manusia (tinja), penyediaan air bersih, 

pembuangan sampah, pembuangan air kotor (air limbah) dan 

sebagainya, adapun yang dimaksud dengan usaha kesehatan lingkungan 

adalah suatu usaha memperbaiki atau mengoptimumkan lingkungan 

hidup manusia, karena media yang baik untuk terwujudnya kesehatan 

yang optimum bagi manusia yang hidup di dalamnya. 

Syarat – syarat rumah atau tempat tinggal yang sehat menurut Noto 

atmodjo adalah bagai berikut: 

a. Lantai dari ubin atau semen 
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b. Dinding dari tembok 

c. Atap dari genteng  

d. Ventilasi  

Ventilasi mempunyai fungsi untuk menjaga agar aliran udara 

di dalam rumah tetap segar serta untuk membebaskan udara 

ruangan dari bakteri – bakteri, terutama bakteri patogen. 

e. Cahaya  

Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, tidak 

kurang dan tidak terlalu banyak. Kurangnya cahaya yang masuk ke 

dalam ruangan rumah terutama cahaya matahari di samping kurang 

nyaman juga merupakan media atau tempat yang baik untuk hidup 

dan berkembangnya bibit – bibit penyakit, sebaliknya terlalu 

banyak cahaya di dalam rumah akan menyebabkan silau dan 

akhirnya dapat merusak mata. 

f. Luas bangunan tempat tinggal yang sehat harus cukup dengan 

penghuni di dalamnya artinya harus disesuaikan dengan jumlah 

penghuninya.  

g. Fasilitas rumah sehat yaitu penyediaan air bersih yang cukup, 

pembuangan tinja, pembuangan air limbah atau kotoran manusia, 

serta pembuangan sampah.  

Permasalahan paling kongkrit yang dihadapi oleh kelompok 

kelas sosial rendah adalah perbedaan kondisi baik di rumah atau 

tempat tinggal (Berman dalam Brown, 1989:22). Kondisi – kondisi 
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perumahan di bawah standar memberikan berbagai ancaman 

kesehatan seperti tikus, racun, kebakaran, suhu panas, pipa yang 

tidak sesuai, bahaya kabel listrik, struktur – struktur yang 

memburuk dan berdesakan (Rainwater dalam Brown 1989:22). 

 

G. KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka dan beberapa definisi konseptual yang 

telah diajukan dalam bagian terdahulu, maka desain penelitian yang akan 

dilakukan dapat digambarkan dalam suatu kerangka berfikir, berikut ini 

adalah bagan dari kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini:  

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

               

 

 

 

 

 

Pesantren 

Budaya Hidup Sehat 
Di Pesantren 

Kelompok santri yang melaksanakan cara hidup 
sehat dengan berbagai cara yaitu mengkonsumsi 

gizi yang cukup, olahraga yang cukup, jiwa 
tenang serta menjauhkan diri dari berbagai 

pengaruh  yang menjadikannya sakit 

Cara hidup sehat 
para santri 

Kyai dan 
Masyarakat sekitar 

yang berjualan 

Wujud budaya hidup 
sehat  pada santri 
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Kerangka berfikir ”Budaya Hidup Sehat Di Pondok Pesantren 

Asslafiyah Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes”. Para santri yang merupakan sekumpulan dari individu yang 

hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, salah satu wujud budaya 

tersebut adalah cara santri dalam melaksanakan atau menerapkan hidup 

sehat baik fisik, mental, sosial maupun sehat spiritual yang merupakan 

anjuran bagi umat Islam supaya  sempurna dalam melaksanakan ibadah 

dan sejahtera dalam menjalani hidup. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

         

A. Dasar Penelitian 

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode 

kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif  berupa kata – kata 

tertulis atau lisan dari individu – individu dan perilaku yang dapat diamati, 

artinya data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak 

berupa angka – angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif (Bogdan dan 

Tylor dalam Moleong, 2004:3). 

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif bersifat deskriptif di mana data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka, oleh karena itu 

digunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kasus. Metode ini 

digunakan untuk mempelajari, menerangkan kasus secara natural. Penelitian 

ini juga dilakukan untuk mengetahui budaya hidup sehat di pondok 

pesantren Assalafiyah yang dilakukan oleh para santri mukim, dalam 

penelitian ini selain dilakukan pengambilan data juga dituntut untuk 

menjelaskan isi data tersebut yang berupa analisis mendalam dari fenomena 

yang diteliti sehingga menghasilkan data deskriptif kualitatif analisis yaitu 

penggambaran fenomena atau keadaan dari masalah yang diteliti. 

Fokus yang diteliti dalam penelitian ini antara lain mengenai pola 

makan, menjaga lingkungan sekitar, makna kebersihan dan kesehatan 
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menurut santri, dan pola hidup sehat para santri, dari semua data yang 

diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitik, di mana 

penulis memformulasikan ke dalam bentuk uraian kalimat kemudian 

dianalisis menggunakan metode triangulasi sumber.  

 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesantren Assalafiyah 

Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Penulis 

memilih lokasi penelitian tersebut karena ingin mengetahui budaya hidup 

sehat di pondok pesantren tersebut. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus dalam penelitian di pondok pesantren Assalafiyah 

ini dipusatkan pada variabel pokok yaitu : 

1. Pola makan santri sehari - hari dalam pondok pesantren. 

2. Santri dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. 

3. Santri memaknai kesehatan dan kebersihan. 

4. Perilaku sehat pada santri. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Untuk mendapatkan data penelitian, penulis menggunakan  empat 

sumber yaitu: subjek penelitian, informan, foto dan buku sumber, adapun 

deskripsinya sebagai berikut: 
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1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah para santri yang mukim di 

pondok pesantren dan pengasuh pondok pesantren Assalafiyah Desa 

Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Santri yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini diambil dua belas santri putri dan satu santri 

putra. Subjek ini diambil terbanyak dari santri putri dikarenakan perempuan 

dilarang masuk kompleks putra dan ini salah satu kendala dari penulis dalam 

penelitian, selain santri yang menjadi objek dalam penelitian ini ada juga 

pengasuh pondok pesantren Assalafiyah yaitu Bapak K. H. Subkhan 

Makmun dan Nyai Hj.Lailatul Munawaroh. 

2. Informan 

Informan adalah individu – individu tertentu yang diwawancarai 

untuk keperluan informasi. Langkah yang ditempuh penulis untuk 

menentukan informan adalah dengan mencari informasi kepada santri 

tentang warung yang biasanya dikunjungi para santri, dari informasi tersebut 

peneliti mendapatkan tiga informan yang warungnya dikunjungi santri 

karena letaknya yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren yang 

pada akhirnya penulis memutuskan untuk dijadikan sebagai informan kunci, 

sedangkan warung yang jarang dikunjungi para santri hanya dijadikan 

sebagai informan penunjang karena letaknya berada di luar ponpes dan 

santri tidak boleh keluar dari lingkungan ponpes kecuali pada hari – hari 

tertentu atau membeli kebutuhan yang tidak ada dalam ponpes, dan 

jumlahnya hanya ada tiga informan. Penulis menentukan informan ini 
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karena masyarakat tersebut sangat mungkin mengetahui tentang 

permasalahan penelitian yang sedang dilaksanakan walaupun terbatas. Fokus 

data dari informan ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang budaya 

hidup sehat di pondok pesantren Assalafiyah terutama tentang pola makan 

santri atau stigma masyarakat tentang hidup sehat di ponpes Assalafiyah. 

3. Foto  

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, record, yang 

tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Guba dan 

Linton dalam Moleong, 2004:216). 

Penulis dalam mengumpulkan data dengan berbagai sumber seperti 

Subjek, informan, penulis juga menggunakan foto atau dokumentasi sebagai 

sumber penelitian, dalam hal ini foto yang digunakan adalah foto – foto 

yang dihasilkan oleh penulis sendiri. Foto – foto yang dihasilkan merupakan 

foto yang berhubungan dengan data yang diperlukan antara lain tentang 

menu makan para santri, kondisi lingkungan pesantren, kegiatan para santri 

sedang melaksanakan kegiatan kebersihan atau ro’an, gedung poliklinik, 

kamar mandi, gedung ponpes, sarana dan prasarana serta menu makan santri 

yang biasanya dibeli di warung dan lain – lain. 

4. Buku sumber 

Data penelitian ini juga diperoleh dari sumber tertulis yang berupa 

arsip – arsip dan dokumen – dokumen yang terkait. Sumber buku ini 

digunakan sebagai bahan tambahan untuk melengkapi data – data dari hasil 

wawancara yang belum diperoleh, adapun yang digunakan sebagai buku 
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sumber seperti, aturan – aturan yang ada dalam pesantren, latar belakang 

pengasuh pondok pesantren atau berdirinya pondok pesantren serta 

pengumuman – pengumuman atau majalah pesantren. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode wawancara  

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (moleong, 2004:186). 

Metode wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh 

peneulis terhadap individu yang diwawancarai dengan tujuan untuk 

mengetahui hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti 

pola makan santri sehari – hari, para santri dalam menjaga kebersihan dan 

kesehatan lingkungan sekitar, makna sehat dari perspektif para santri serta 

pola hidup sehatnya. 

Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juni sampai  31 Juni 

tahun 2008 dengan wawancara non formal di mana wawancara ini 

dilaksanakan secara akrab, luwes, dan kekeluargaan sehingga diharapkan 

mendapat data  yang sebenarnya, selain itu juga menggunakan wawancara 

bebas terpimpin yaitu dengan cara penulis menyiapkan beberapa pertanyaan 

sebagai pedoman wawancara namun adanya variasi pertanyaan yang diluar 

dari pedoman wawancara tersebut yang masih berkaitan dengan topik 
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semula. Wawancara ini dilakukan terhadap santri dan pengasuh pondok 

pesantren yang jumlahnya ada 12 santri yang dimintai keterangan dan K.H 

Subkhan Makmun serta Nyai Hj. Lailatul Munawaroh. 

Langkah awal sebelum melakukan wawancara penulis 

mempertimbangkan beberapa hal seperti: 1) seleksi individu yang akan 

diwawancarai yaitu santri yang sudah lama dalam pondok pesantren serta 

mencari informasi tentang informan pada masyarakat sekitar yang akan 

diwawancarai, 2) menyiapkan pertanyaan – pertanyaan yang telah disusun 

serta menyiapkan perlengkapan wawancara yang berupa catatan – catatan, 

alat tulis, kamera serta alat perekam. 

Penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam guna 

memperoleh data yang benar – benar mendalam, lengkap, akurat, serta 

meninggalkan kesan baik terhadap informan, adapun langkah yang 

digunakan adalah menggunakan maksud dan tujuan wawancara, menepati 

waktu ketika membuat janji, mengajukan pertanyaan awal tentang identitas 

informan, mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara, 

dan setelah informan memberikan informasinya telah selesai, penulis 

meminta agar kegiatan wawancara dapat disambung lain waktu. 

Wawancara terhadap informan ini dilaksanakan terus menerus  

dengan tujuan untuk saling melengkapi dan membandingkan antara 

informan yang satu dengan yang lainnya.  
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2. Observasi   

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala – gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang 

komplek, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis, dalam 

menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan 

pengamatan dan ingatan peneliti.  

Metode observasi sebagai proses pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi partisipasi atau pengamatan terlibat, dalam  

observasi ini penulis melakukan pengamatan dengan melibatkan diri di 

pondok pesantren Assalafiyah. Strategi ini dilakukan untuk mengamati 

budaya hidup sehat di pondok pesantren Assalafiyah seperti pola makan 

santri, santri dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pola 

hidup sehat para santri. 

Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, hal – hal yang 

menjadi sasaran observasi meliputi: sarana dan prasarana pondok pesantren 

baik yang berupa fisik maupun non fisik serta budaya hidup sehat para santri 

di pondok pesantren Assalafiyah. 

Metode observasi partisipasi selain menggunakan pangamatan juga 

dengan ingatan, oleh karena itu peneliti menyiapkan antara lain catatan - 

catatan, kamera, dan fokus pada data penelitian. Manfaat melakukan 

observasi partisipasi adalah memperoleh data berdasarkan pengalaman 

langsung, penulis dapat mengamati secara langsung, dan penulis dapat 

mencatat peristiwa sesuai dengan fokus observasi. 
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Langkah awal dalam melakukan observasi adalah penulis terjun 

langsung ke pondok pesantren Assalafiyah dengan melakukan pengamatan 

serta pencatatan yang diabadikan melalui gambar yang berupa foto – foto 

dari hasil pengamatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 agustus sampai 13 

agustus, sehingga hasil pengamatan tidak lupa meskipun data yang diperoleh 

berupa gambaran umum, hal ini dikarenakan data tersebut diolah dan 

dianalisis, selanjutnya penulis membuat wawancara dengan para santri, 

pengasuh pondok pesantren serta dengan informan yang berjualan di lingkup 

pesantren. 

Observasi pertama yang dilakukan adalah dengan santri dan 

keadaan atau kondisi pondok pesantren Assalafiyah, kemudian langkah 

selanjutnya yaitu observasi dan wawancara terhadap informan yang 

berjualan di kompleks pesantren yaitu Ibu Atika, Muni’ah serta Rodliyah, 

selanjutnya observasi dan wawancara terhadap para informan yang berjualan 

di luar komplek pesantren yaitu Ibu Maryati, Rumi, dan Kisem.  

 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau 

variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi ialah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen – 

dokumen. Data - data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi 

cenderung merupakan data sekunder. 
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Penelitian budaya hidup sehat di pondok pesantren Assalafiyah 

penulis menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk 

membantu memahami dan memecahkan masalah, seperti data yang 

diperoleh dari aturan – aturan pondok pesantren, otobiografi, foto, buku 

serta data yang relevan lainnya. 

 

F. Validitas Data 
 

Validitas data adalah faktor terpenting dalam penelitian oleh sebab 

itulah maka perlu digunakan validitas data sebagai pemeriksaan data 

sebelum analisis dilakukan. Data yang telah berhasil didapatkan penulis 

dikumpulkan kemudian dicatat dan harus diusahakan kemantapan serta 

kebenarannya. Validitas data juga bermanfaat untuk menentukan valid atau 

tidaknya data yang akan digunakan sebagai sumber dalam penelitian. 

Beberapa teknik pemeriksaan data untuk meningkatkan atau mengetahui 

keabsahan data, seperti triangulasi, review informan dan mata rantai bukti 

penelitian.  

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, agar bisa diuji 

validitasnya. 

 Adapun langkah – langkah yang akan dilakukan penulis untuk 

mengukur validitas data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi 

Membandingkan catatan hasil observasi tentang budaya 

hidup sehat di pesantren seperti pola makan santri, kebersihan dan 

kesehatan lingkungan pesantren, serta pola hidup sehat santri, 

dibandingkan dengan hasil wawancara dengan para santri, pengasuh 

dan informan ternyata hasilnya menunjukan ada kecocokan setelah 

dilakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan hasil observasi 

yang menunjukan bahwa budaya hidup sehat di pesantren kurang sehat 

karena ada berbagai kendala seperti adanya kebiasaan atau budaya, 

tempat tinggal yang sempit, kurangnya kesadaran santri serta 

pelayanan kesehatan yang kurang maksimal. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 

Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan beberapa santri, pengasuh serta informan yang 

mengetahui budaya hidup sehat para santri serta dari data suatu 

dokumen yang berkaitan seperti otobiografi, peraturan – peraturan, 

disiplin, pengumuman, buku – buku kesehatan secara Islam, artikel 

yang berkaitan dengan budaya hidup sehat para santri serta sejarah 

berdirinya pondok pesantren Assalafiyah. 

Triangulasi data dengan pemeriksaan terhadap sumber lain 

seperti yang dilakukan di atas maka dapat menemukan kesesuaian 

antara data yang diperoleh melalui wawancara dengan dokumen – 
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dokumen yang terkait, dengan demikian hasil penelitian yang telah 

diperoleh benar – benar data yang akurat dan dapat dipercaya 

kebenarannya. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif masyarakat dengan berbagai 

pendapat informan, seperti warung yang berjualan di lingkungan 

pesantren dan warung yang berjualan di luar lingkungan pesantren. 

Membandingkan apa yang dikatakan oleh informan yaitu 

masyarakat yang berjualan di sekitar komplek pesantren dan 

masyarakat yang berjualan di luar komplek pesantren dengan 

kenyataan yang ada di lapangan ternyata hasil temuan di lapangan 

menunjukan adanya keselarasan dan kesamaan pendapat bahwa 

budaya hidup sehat di pondok pesantren Assalafiyah masih kurang 

sehat, serta kotor dan ini menjadi stigma masyarakat bahwa hidup di 

pesantren itu kotor, tidak sehat serta kumuh, sehingga santri sering 

mengidap penyakit seperti maag atau sakit perut, gatal – gatal, asma 

serta typus yang ini dianggap sudah penyakit biasa. 

Melalui beberapa teknik di atas, teknik triangulasi data 

dengan membandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh 

melalui beberapa sumber, baik dari hasil wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi, dengan demikian hasil penelitian yang telah ada benar – 

benar akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. 
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G. Metode analisis data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

model analisis interaktif. Model analisis interaktif ini dilakukan dengan tiga 

langkah seperti: reduksi data, display data atau penyajian data serta 

kesimpulan dan ferivikasi data. 

Jadi dalam penelitian kualitatif analisis data harus dimulai sejak 

awal. Data yang diperoleh dalam lapangan harus segera dituangkan dalam 

bentuk tulisan dan dianalisis . 

Dalam hal ini penulis menganalisis data dengan langkah - langkah 

sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian 

terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

ada dalam catatan – catatan lapangan. Reduksi data dalam penelitian 

ini akan dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam analisis data 

adalah reduksi data. Data – data yang telah dikumpulkan selama 

penelitian melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi kemudian direduksi dengan cara memeriksa kembali, 

memilih, membuang yang tidak perlu dan mengelompokan data 

tersebut sesuai kriteria – kriteria dan pokok permasalahan. 

Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai 

pokok permasalahan dalam penelitian kemudian dilakukan 
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penggolongan ke dalam dua bagian yaitu, pertama gambaran umum 

mengenai pesantren, kondisi geografi pesantren dan profil pondok 

pesantren, kedua mengenai budaya hidup sehat di pesantren kemudian 

dari masing – masing bagian tersebut dikelompokan lagi berdasarkan 

sistematisasinya. 

Uraian mengenai budaya hidup sehat di pondok pesantren 

Assalafiyah dibagi lagi menjadi pokok – pokok permasalahan antara 

lain tentang pola makan santri sehari – hari, para santri dalam menjaga 

kebersihan dan kesehatan lingkungan, makna kebersihan dan 

kesehatan menurut para santri, serta pola hidup sehat para santri. 

Data yang tidak relevan dari hasil penelitian tidak 

dimasukkan dalam penyajian data melainkan disimpan untuk masa 

yang akan datang jika diperlukan. 

2. Penyajian  Data  

 Penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk 

matrik, net work, dalam bentuk chart atau grafik dan sebagainya, 

dengan demikian, penulis dapat menguasai data dan tidak terbenam 

dengan setumpuk data.  

Data – data yang dikumpulkan pada saat melakukan 

penelitian, yakni data yang dari hasil wawancara, data dari pengamatan 

atau observasi, pengambilan foto, buku sumber tentang profil pondok 

pesantren Assalafiyah serta budaya hidup sehat di pondok tersebut 

disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data yang berupa teks 
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naratif ini berisi tentang uraian mengenai permasalahan yang dikaji, 

sehingga pembaca akan mudah mengetahui dan memahami apa 

maksud dari tulisan tersebut. 

Dalam melakukan penyajian data tidak semata – mata 

mendeskripsikan secara naratif akan tetapi disertai proses analisis terus 

menerus sampai proses penarikan kesimpulan atau ferivikasi. 

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi 

Kesimpulan adalah tinjauan ulang hasil penelitian atau 

ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji 

kebenarannya, kecocokannya atau validitasnya. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu 

dengan kenyataan – kenyataan yang berupa cara santri dalam menjaga 

kesehatan dan kebersihan yang kemudian menuju generalisasi umum 

yaitu budaya hidup sehat di pondok pesantren. 

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah diadakan 

suatu tinjauan ulang pada catatan – catatan lapangan, display data atau 

penyajian data, adapun untuk memperoleh data yang kurang lengkap  

penulis terjun ke lapangan mengadakan observasi atau wawancara 

ulang agar mendapatkan data yang lebih lengkap lagi. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis terhadap data yang terkumpul melalui pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi. 
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Analisis interpretatif dilakukan dengan cara melihat makna yang 

terkandung dalam setiap data yang dikemukakan oleh peneliti dalam proses 

penelitian atau pengambilan data. Analisis ini dilakukan secara mendalam 

dengan melakukan identifikasi data yang dapat dijadikan rujukan, selain itu 

refrensi lain yang mendukung tema penelitian juga diperlukan untuk 

menunjang analisis ini.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Pesantren 

Pondok pesantren Assalafiyah mempunyai luas sekitar 5 Ha yang 

terdiri dari empat komplek yaitu pondok santri putra dua komplek dan santri 

putri juga terdiri dari dua komplek, adapun sarana dan prasarana yang ada di 

pesantren yaitu masjid, pondok, rumah kyai , madrasah, poliklinik, lapangan 

olahraga, ruang tamu atau keluarga, aula, kamar mandi, dapur, koperasi, dan 

masih banyak yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Elemen atau unsur – unsur pondok pesantren Assalafiyah terdiri 

dari pondok, masjid, kiai, santri dan kitab- kitab klasik. Pondok pesantren 

Assalafiyah ini termasuk pola pesantren yang mempunyai masjid, rumah kiai, 

tempat pemondokan bagi santri, madrasah diniyah atau sudah ada pengajian 

sistem klasikal dan ditambah dengan adanya unit ketrampilan – ketrampilan 

bagi santri seperti peternakan ikan lele dan peternakan sapi, koperasi, 

membuat kerajinan, koperasi, dan sawah. 

Lembaga Pondok pesantren Assalafiyah apabila dilihat dari sudut 

pengetahuan yang diajarkan pesantren ini termasuk golongan pesantren salafi 

yaitu pesantren yang mengajarkan kitab – kitab Islam klasik, sistem madrasah 

diterapkan untuk mempermudah teknik pengajaran sebagai pengganti metode 

sorogan yaitu metode pengajaran di mana santri berhadapan langsung dengan 

guru atau kiai. Pada pesantren Assalafiyah ini tidak diajarkan pengetahuan 
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umum melainkan pengetahuan khusus agama Islam atau kajian kitab – kitab 

kuning. 

 

B. Profil Pondok Pesantren Assalafiyah 

1. Letak Geografis 

Pondok pesantren Assalafiyah  bertempat di Desa Luwungragi 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Desa 

ini terletak pada bentang wilayah datar, dan suhunya berkisar antara 

32-35 C. Jarak Desa Luwungragi dengan kecamatan 6 Km dengan 

waktu tempuh 30 menit, sedangkan jarak dari kabupaten adalah 10 Km 

dengan waktu tempuh 30 menit, lalulintas  desa Luwungragi Cukup 

ramai oleh angkutan orange yang sering disebut angkutan desa. 

Suasana desa Luwungragi cukup ramai dengan adanya pondok 

pesantren dan santri yang banyak, selain itu juga banyaknya lapak 

bawang sehingga ramai dengan para pengusaha dan kuli bawang yang 

sedang bekerja, namun suasana Desa Luwungragi terasa nyaman dan 

menyenagkan untuk kehidupan keagamaan khususnya di pondok 

pesantren. 

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Assalafiyah Desa       

Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

Kemajuan yang dicapai pondok pesantren Assalafiyah saat ini 

merupakan suatu usaha yang membutuhkan proses dan waktu yang 

panjang dari perkembangan zaman, dalam perspektif historis pondok 
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pesantren ini tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dengan 

berbagai implikasi – implikasi politis, sosial, dan kultural yang 

mencerminkan sikap ulama dan sejarah berdirinya pondok pesantren 

untuk merealisasikan lembaga pendidikan berbasis Islam yang berupa 

pondok pesantren ini. Perjuangan ini tak luput dari berbagai hambatan, 

rintangan, keprihatinan, kesabaran, cemoohan, serta keikhlasan untuk 

berdakwah demi meluruskan ajaran agama Islam atau karena Allah 

SWT semata. 

Pondok pesantren Assalafiyah didirikan pada Tahun 1940 oleh 

ulama bernama Kyai Makmun yang berasal dari Desa Karang Suwung 

– Sarang Jaya – Cirebon. Kyai Makmun menikah dengan Hj. Mutiah 

Azizah yang berasal dari Desa Luwungragi, setelah itu Kyai Makmun 

mendirikan pesantren di Luwungragi dengan mengutamakan santrinya 

untuk berdakwah di masyarakat Desa Luwungragi, karena pada waktu 

itu masyarakat Luwungragi menganut agama Islam  namun masih 

banyak masyarakat yang sholat tanpa wudhlu, baca  Al-Qur’an tanpa 

wudhlu, oleh sebab itu Kyai Makmun merintis untuk mendirikan 

madrasah yang dinamakan madrasah Mansyaul Ulum/MI Mansyaul 

Ulum yang didukung oleh  H. Maksyum dan H. Khasanuri, selanjutnya 

Kyai Makmun melakukan pendekatan kepada masyarakat yang pada 

akhirnya mendapat dukungan  penuh dari masyarakat. Pertama kali 

gedung yang dipakai belajar mengajar adalah gudang pakpak yaitu 

gudang yang tidak kelihatan atapnya karena dikelilingi oleh tembok 
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sekililingnya. Pada waktu perang kedua di Indonesia seluruh santri 

bubar dari pesantren karena rumah Kyai Makmun akan dibakar oleh 

Belanda tetapi tidak bisa.  

Setelah peristiwa tersebut Kyai Makmun mendirikan pondok 

yang kedua yang dinamakan pondok pesantren Assalafiyah (hasil 

wawancara dengan K.H. Subhan Makmun pada tanggal 30 juli 2008). 

Kyai Makmun mendirikan pondok pesantren sederhana yang 

dibangun dari hasil pertanian dengan dukungan oleh keluarganya 

sehingga pembangunan pesantren terealisasi, sebagai awal kegiatan 

dibangun tiga lokasi bangunan untuk belajar mengajar para santri, 

bangunan tersebut sangat sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. 

Kyai Makmun adalah sosok individu yang sederhana dan jauh dari 

kemewahan walaupun beliau sudah menjadi pimpinan pondok 

pesantren. Perkawinannya dengan Mutiah Azizah Kyai Makmun 

mempunyai sebelas anak yaitu sepuluh wanita dan satu laki- laki. 

Khumedi adalah anak laki – laki Kyai Makmun, Khumedi 

memiliki kekurangan daya ingatnya yang lemah, dengan kekurangan 

yang dimilikinya Khumedi sering menjadi ejekan dan cemoohan teman 

– temannya serta masyarakat Luwungragi. Kyai Makmun dihormati 

oleh masyarakat Desa Luwungragi  tetapi dengan kekurangan yang 

dimiliki anaknya masyarakat tidak bisa menerima.  

Pada tahun 1974  Khumedi dikirim di pondok pesantren 

Babakan – Ciwaringin – Cirebon, di pondok tersebut Khumedi mulai 
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dihormati karena Khumedi mendapat karomah yaitu mendapat 

kemulyaan dari    Allah SWT melalui mimpi dan perantara individu. 

Pada saat liburan Khumedi pulang ke Desa Luwungragi, namun terjadi 

perdebatan sengit dengan Muni’ah yang diketahui oleh Kyai Makmun 

dan  beliau marah besar setelah mengetahui peristiwa tersebut, 

akhirnya Khumedi pergi dari rumah untuk bersemedi di Goa 

Pamijahan makam Syekh Muhyi Tasik Malaya Jawa Barat, di tempat 

tersebut Khumedi berdo’a dan bertawasul kepada Syekh Muhyi. Pada 

siang hari Syekh Muzani menemui Khumedi melalui mimpi, Syekh 

Muzani adalah murid Syekh Imam Syafi’I dari Mesir, dalam 

pertemuan itu beliau berbincang – bincang dan pada akhir 

perbincangan   Khumedi diberi sejumlah uang untuk pulang, dengan 

senang hati Khumedi menerimanya dan keesokan harinya Khumedi 

pulang ke Luwungragi. 

Kedatangan Khumedi disambut suka cita oleh ayahnya karena 

di anggap menghilang, dan sekembalinya Khumedi di Luwungragi 

membawa perubahan pada dirinya yaitu menjadi cerdas, rendah diri 

dan bergaul dengan masyarakat yang akhirnya tidak dicemoohkan oleh 

masyarakat tetapi berbalik dihormati. Khumedi menimba ilmu 

dibeberapa pesantren salah satunya adalah di Batoka – Kediri pada 

tahun 1981 dan setelah lulus melanjutkan di pesantren Kaliwungu 

Kendal. 
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Karena perubahan pada diri Khumedi yang menjadi cerdas 

Kyai Makmun memberikan suatu hadiah yaitu berhaji, peristiwa ini 

terjadi pada tahun 1982. Pada waktu naik haji ada suatu peristiwa 

disebuah jalanan Makkah ada individu yang memanggilnya 

Subkhan…Subkhan yang artinya pemuda, dengan peristiwa tersebut 

setelah pulang haji mendapat julukan Kyai Subkhan yang 

disandangnya pada waktu masih muda. 

Pada tahun 1989 Kyai Subkhan menikah dengan gadis bernama 

Munawaroh dari desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, 

setelah menikah Kyai Subkhan memboyong istrinya untuk tinggal di 

Luwungragi.  

Pada tahun 1986 Kyai Makmun meninggal dunia dan memaksa 

Kyai Subkhan untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin 

pondok pesantren Assalafiyah Di desa Luwungragi Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes yang sampai sekarang masih dipimpin 

oleh beliau.      

 

C. Kelembagaan Yayasan Pondok Assalafiyah  

1. Latar belakang 

 Berawal dari keprihatinan kyai makmun terhadap 

masyarakat Luwungragi yang memeluk agama Islam tetapi tidak 

mengetahui ajaran Islam itu  sendiri, dan kiranya hal itu sangat perlu 

untuk merintis suatu lembaga pendidikan agama Islam dan untuk 
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meluruskan ajaran masyarakat tersebut. Keinginan itu beliau 

realisasikan dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Ulum 

yang sekarang masih eksis dan dalam naungan lembaga pendidikan 

pesantren Assalafiyah. 

2. Tujuan pendirian 

Tujuan didirikan pondok pesantren itu sendiri ada berbagai 

alasan seperti tujuan awal didirikannya pondok pesantren assalafiyah 

dan seiring dengan perkembangan zaman yang terus menerus berubah 

secara progresif, dengan kebutuhan masyarakat yang semakin 

majemuk di antaranya yaitu: 

a. Berdakwah kepada masyarakat untuk meluruskan ajaran agama 

Islam dan membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa. 

b. Membentuk manusia berbudi pekerti yang baik sesuai yang 

diajarkan oleh agama Islam. 

Tujuan tersebut direalisasikan atau dituangkan terhadap 

lembaga – lembaga pendidikan non formal atau khusus pendidikan 

agama Islam  sehingga pada akhirnya akan menghasilkan out put 

intelektual muslim yang berakhlakul karimah dengan berpegang teguh 

kepada Al- Qur’an dan Al- Hadist sebagai tujuan dan pedoman hidup 

dalam kehidupan di Dunia dan di Akhirat  

3. Lembaga – lembaga di bawah naungan yayasan Pondok pesantren 

Assalafiyah 

a. MI Mansyaul Ulum 
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b. Mabadi’  

c. Madrasah Muta’alimin – Muta’alimat  MANBA’UL HUDA 

d. MTs. D MADRASAH TSANAWIYAH DINIYAH 

e. MA MADRASAH ALIYAH 

f. Koperasi pondok pesantren  

g. Poliklinik 

h. Ternak sapi 

i. Ternak ikan lele 

j. Usaha pertanian 

 

D. Santri Di Dalam Pondok Pesantren Assalafiyah 

Santri yang berdomosili di pondok pesantren Assalafiyah atau 

sering disebut santri mukim saat ini ada 789 santri, santri putra berjumlah 

432 dan santri putri berjumlah 357 semuanya berasal dari berbagai daerah 

baik dalam maupun luar daerah. 

Santri yang berada di pondok pesantren Assalafiyah terdiri dari 

berbagai golongan santri di antaranya adalah, santri yang sekolah di 

mabadi’, santri yang sekolah di mualimin – mualimat,  santri yang sekolah 

di madrasah tsanawiyah diniyah, santri yang sekolah madrasah aliyah, 

santri yang menghafal kitab, santri yang menghafal Al- Qur’an serta 

dewan asatid dan asatidah yang mondok di pesantren Luwungragi. 
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Aktivitas santri di pondok pesantren Assalafiyah sangat padat, 

mulai dari bangun pagi sampai malam hari, adapun jadwal kegiatan antara 

santri putri dan jadwal untuk santri putra berbeda. 

 

E. Budaya Hidup Sehat Di Podok Pesantren Assalafiyah 

1. Pola makan sehari – hari di pondok pesantren 

Para santri pondok pesantren Assalafiyah dalam menjaga 

kesehatan yaitu dengan cara mengatur waktu makan, seperti 

mengkhususkan waktu yang cukup untuk makan supaya para santri 

merasakan nikmatnya makanan. Santri pondok pesantren Assalafiyah tidak 

makan sebelum merasa lapar, oleh karena itu jarak waktu makan 

berikutnya ada selang beberapa jam untuk makan. Waktu makan santri 

biasanya sehari tiga kali yaitu: pagi jam 07.00, siang jam 12.00 dan makan 

sore biasanya jam 17.00, untuk memperoleh makanan para santri memasak 

sendiri dan juga ada yang membeli di warung. Santri masak secara 

berkelompok dan  setiap kelompok masing – masing membuat jadwal 

sendiri, dalam menentukan kelompok masak santri bebas memilih dengan 

siapa saja karena tidak ditentukan harus sesuai kamar masing – masing. 

Gambar di bawah ini merupakan santri sedang memasak. 
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Gambar I. Kegiatan santri sedang memasak di dapur 

Seperti hasil wawancara dengan Nur Aeni pada tanggal 23 juli 

2008 memberikan pengertian seperti berikut: 

Pola makan di pondok pesantren Assalafiyah ini biasanya makan 
sehari tiga kali atau tepat waktu yaitu: pagi, siang dan sore. 

 
Santri pondok pesantren Assalafiyah dalam memilih makanan 

yang harganya masih bisa dijangkau atau seribu rupiah ke bawah. Bahan 

sayuran yang biasanya dibeli santri seperti sayuran yang masih segar yang 

dibeli di warung sekitar pondok pesantren. Santri pondok pesantren 

Assalafiyah dalam memilih makanan tidak mempertimbangkan 

keseimbangan gizi tetapi yang penting matang dan halal serta enak, selain 

itu juga untuk mencerminkan sifat kesederhanaan, seperti pada gambar di 

bawah ini. 
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Gambar II. Menu makanan yang biasanya dikonsumsi para santri 

Hasil wawancara dengan Musalimah pada tanggal 23 juli 2008 

memberikan pengertian seperti berikut: 

Santri biasanya makan apa adanya dan yang dikonsumsi biasanya 
sayur- sayuran yang harganya masih bisa dijangkau, seperti tempe, 
kangkung, terong dan lainnya, bahkan santri langka sekali makan – 
makanan seperti ikan, ayam, telur karena menganggap harganya mahal dan 
untuk mencerminkan sifat kesederhanaan.  

 
Santri pondok pesantren Assalafiyah biasanya megkonsumsi 

makanan yang nilai gizinya rendah seperti masakan kangkung, tempe, 

terong, gorengan, krupuk dan lainnya bahkan santri jarang mengkonsumsi 

makanan yang nilai gizinya tinggi seperti ayam, ikan, susu, sayur, lauk 

pauk, serta  buah-buahan, seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar III. Makanan empat sehat lima sempurna 
 
Menu makan santri dan menu makan empat sehat lima sempurna 

apabila dibandingkan maka pola makan santri tidak sehat karena kurang 

memenuhi standar kesehatan empat sehat lima sempurna di samping itu 

makanan yang dikonsumsi santri tidak higenis. 

Santri pondok pesantren Assalafiyah dalam menjaga kesehatan 

dilarang keras untuk makan dan minum yang dikharamkan dalam Al-

Qur’an atau dalam ajaran agama Islam, seperti alkohol,  minuman keras, 

atau setiap minuman yang memabukan, babi, darah binatang yang dijemur 

atau sering disebut marus dan yang lainnya, karena menurut santri dalam 

ajaran agama Islam semua itu dapat menyebabkan penyakit sehingga 

dilarang dalam agama, apabila santri ketahuan makan makanan tersebut 

maka akan dikeluarkan dalam pondok .  

Kyai Subkhan dalam menerapkan hidup sehat terhadap santrinya 

dengan menganjurkan para santri untuk membatasi ukuran porsi makan 
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yang dikonsumsi sesuai yang diajarkan oleh agama Islam, karena untuk 

menghindari dari berbagai penyakit dan salah satu untuk menghindari dari 

berlebihan, maka dari itu waktu makan santri diatur yaitu sehari tiga kali 

dan tidak melebihi porsi, untuk menghindari berlebihan para santri setiap 

hari Senin dan Kamis dianjurkan puasa karena dapat menjaga dari naiknya 

kadar lemak dan zat asam dalam tubuh yang mengakibatkan kencing 

manis, dan kerusakan ginjal. Santri juga diperingati oleh Kyai Subkhan 

untuk tidak makan - makanan yang mengandung pewarna, pengawet, dan 

sari rasa buatan seperti supermi, ciki – ciki, dan sebagainya karena dapat 

menimbulkan penyakit, namun dalam hal ini masih banyak santri yang 

mengkonsumsi supermi yang bekas air masaknya tidak dibuang melainkan 

dicampurkan sebagai kuahnya, dalam hal ini santri kurang sadar untuk 

menghindari  makanan seperti supermi, ciki – cikian serta bahayanya bagi 

santri.  

Pondok pesantren Assalafiyah para santrinya dididik  untuk 

beretika dalam makan  menurut anjuran Rasulullah Saw, seperti sebelum 

makan membaca Basmalah dan sesudah makan membaca Alkhamdulillah, 

berpakaian dengan sopan, tidak bersendawa dan tidak bernafas saat 

minum, makan dan minum dengan duduk, dilarang meniup makanan 

karena dapat mendatangkan virus, dan semuanya itu berhubungan dengan 

kesehatan, apabila santri melanggar hal tersebut maka mendapat teguran. 

Kebiasaan makan para santri sehari – hari merupakan produk dari 

proses adaptasi, yaitu proses penyesuaian dan perubahan yang 
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memungkinkan manusia mempertahankan diri dalam suatu lingkungan 

yang dihadapi. Santri dalam mengkonsumsi makanan biasanya beradaptasi 

dengan lingkungan pesantren yaitu makan apa adanya atau sederhana 

walaupun latar belakang santri adalah orang kaya, sehingga apabila santri  

tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan maka 

biasanya santri akan keluar dari pesantren. 

Model alternatif perilaku kesehatan kalangie dalam 

(Joyomartono,2006:13) pada kotak nomor tiga yaitu mencakup semua 

kegiatan atau tindakan secara tidak disadari dapat mengganggu kesehatan, 

sedangkan tindakan santri yang tidak disadari dapat mengganggu 

kesehatan yaitu makanan ciki- ciki, mie instant yang sering dikonsumsi 

oleh santri. 

Menurut ahli antropologi bahwa kebiasaan makan sebagai suatu 

kompleks kegiatan masak – memasak, masalah suka atau ketidak sukaan, 

kearifan, kepercayaan, pantangan, sebagai suatu kategori budaya, seperti 

dalam pondok pesantren Assalafiyah bahwa kebiasaan makan santri 

pondok pesantren Assalafiyah  memilih makanan tidak memerhatikan 

masalah kesehatan tetapi karena selera, kemudahan didapat serta biayanya 

murah, dan tidak mempertimbangkan masalah gizi sedangkan menurut 

pendapat Hochbaum dalam (Joyomartono, 2006:98) mengatakan bahwa 

sebagian besar individu memilih makanan tidak karena pertimbangan 

kesehatan tetapi karena selera, kemudahan didapat, serta biaya yang 

murah, sehingga banyak santri yang terkena penyakit maag, diare serta 
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tipus, hal ini karena pola makan santri yang kurang memerhatikan masalah 

kesehatannya atau kebiasaan santri yang tidak sehat, bukan karena 

perbedaan gap kesehatan antara individu kaya dan miskin seperti pendapat 

Dutton dalam (Brown,1989:27) bahwa sebuah jenis penyakit dapat diidap 

oleh masyarakat tertentu seperti penyakitnya individu miskin biasanya 

lebih parah atau sebaliknya. 

Para santri memegang nilai untuk membentuk motivasi makan 

atau tidak makan sesuatu makanan, beberapa nilai yang dipegang salah 

satunya adalah nilai citarasa makanan. Santri pondok pesantren 

Assalafiyah dalam memilih citarasa makanan yang penting khalal menurut 

ajaran Islam, baik, dan enak serta harganya murah, selain nilai kesehatan, 

citarasa, ada juga tingkat pendapatan dimana dalam pesantren para santri 

mengkonsumsi makanan tergantung tingkat ekonomi masing – masing 

santri, namun di pondok pesantren santri biasanya harus bisa 

menyesuaikan atau adaptasi dengan temannya jadi baik kaya maupun 

miskin tidak ada perbedaan. Hal ini untuk menghindari kesenjangan dalam 

pesantren. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pola makan santri kurang 

sehat, walaupun sudah sesuai dengan anjuran kesehatan yaitu makan 

dengan tepat waktu, namun masih belum sempurna karena belum 

mengkonsumsi makanan dengan gizi yang cukup atau sering disebut 

empat sehat lima sempurna seperti ayam, sayur, ikan atau lauk pauk, buah 

dan susu, karena adanya kebiasaan santri dalam memilih makanan, adanya 
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suatu kepercayaan santri terhadap suatu makanan, dan karena santri tidak 

mengerti tentang makanan yang dikonsumsi bahaya bagi kesehatan. 

2. Para Santri Dalam Menjaga Kesehatan Dan Kebersihan Di 

Lingkungan Sekitar  

Santri pondok pesantren Assalafiyah dalam menjaga kesehatan 

dan kebersihan di lingkungan pesantren, pengurus khususnya seksi 

kebersihan dan kesehatan membuat aturan – aturan untuk membersihkan 

lingkungan sekitar pesantren, adapun aturan – aturan atau program – 

program untuk menjaga kebersihan adalah dengan membuat jadwal piket 

harian baik jadwal piket harian kamar maupun jawal piket harian pondok 

pesantren, untuk piket kamar tugasnya adalah anggota kamar sedangkan 

piket pondok pesantren adalah tugasnya tiap kamar dalam pondok 

pesantren. Gambar di bawah ini merupakan salah satu kondisi kamar 

santri. 

 

Gambar IV. Kondisi kamar santri 
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Hasil wawancara dengan Nayla Zulfah pada tanggal 24 juli 2008 

memberikan pengertian seperti berikut: 

 Piket kamar dikerjakan oleh anggota kamar masing-masing dan 
tugasnya adalah menyapu, mengepel, membuang sampah, dan merapikan 
pakaian yang tergantung disekitar kamar, sedangkan untuk piket pondok 
pesantren adalah giliran perkamar, biasanya kalau piket pondok pesantren 
yang dibersihkan adalah menyapu halaman dan teras pesantren, mengepel, 
membersihkan dapur. 

 
Menjaga kesehatan dan kebersihan di lingkungan sekitar 

pesantren, pengurus pondok pesantren membuat program mingguan yang 

biasanya disebut dengan istilah ro’an (kerja bakti), dan dikerjakan oleh 

semua santri kecuali sedang sakit atau sedang ada kepentingan yang tidak 

bisa ditinggalkan. Ro’an biasanya dikerjakan setiap hari Jum’at apabila 

ada santri yang tidak mengikuti ro’an tanpa sebab maka akan dikenakan 

sanksi. Tugas – tugas yang biasanya dikerjakan adalah sebagai berikut, 

menyapu, mengepel, menyapu sawang, menguras bak mandi, 

membersihkan WC, membersikan saluran air, membersihkan tempat 

wudhu, tempat dapur, membuang sampah dan mencucinya, membersihkan 

kaca, serta yang lainnya, sedangkan tempat – tempat yang dibersihkan 

antara lain; aula, kamar mandi, teras dan halaman pesantren, jemuran, 

kantor pondok pesantren serta yang lainnya yang ada di lingkungan 

pesantren. Gambar di bawah ini merupakan salah satu kegiatan santri 

sedang melakukan kebersihan. 

 



 68

 

Gambar V. Kegiatan santri sedang melaksanakan tugas ro’an 

Santri membersihkan lingkungan pondok pesantren karena alasan 

untuk menghilangkan najis dan kotoran, karena sahnya ibadah sholat yaitu 

suci yang dalam bahasa Arab disebut thoharoh, baik itu suci tempat sholat 

maupun badannya serta pakaiannya, maka para santri selalu menjaga 

kesucian yaitu dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan dari kotoran 

dan najis dengan motivsi seperti itu maka para pengurus membuat aturan – 

aturan salah satunya untuk selalu menjaga kesucian seperti yang telah 

dijelaskan di atas, untuk mewujudkan ibadah dengan sah.  

Para santri mendapat pendidikan kesehatan di pondok pesantren  

biasanya mengacu pada kitab, anjuran kesehatan kedokteran serta anjuran 

– anjuran kesehatan dalam agama Islam menurut Rasulullah Saw dan 

menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ikhya Ulumuddin yang 

disampaikan atau diajarkan setiap ada kesempatan ngaji.         

Seperti hasil wawancara dengan K.H. Subkhan pada tanggal 30 

juli 2008 memberikan pengertian seperti berikut: 
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Saya mengajari tentang kesehatan dan kebersihan sewaktu ngaji 
kitab dengan saya, dan pasti saya mengajari setiap ada kesempatan ngaji 
dengan saya, yang saya ajarkan biasanya hidup sehat menurut Rasulullah 
Saw, dan anjuran menurut Imam AL-Ghazali dalam kitab Ikhya 
Ulumuddin. 

 
Pondok pesantren Assalafiyah sudah terdapat poliklinik namun 

tidak buka setiap hari karena kurangnya tenaga kerja, maka poliklinik 

dibuka pada hari Senin dan Kamis, untuk  administrasi para santri 

dikenakan biaya 2000 (dua ribu) rupiah, dan pasiennya tidak hanya dari 

para santri tetapi juga dari masyarakat sekitar. Kendala dalam 

melaksanakan program kesehatan tersebut yaitu semua jenis penyakit 

obatnya disamakan, oleh karena itu apabila ada santri yang mempunyai 

penyakit yang sudah akut harus pergi kedokter yang jaraknya lebih jauh, 

selain itu para santri jarang berobat ke poliklinik karena banyak santri 

yang tidak cocok berobat ke poliklinik. 

 

 

 Gambar VI. Gedung poliklinik di pesantren Assalafiyah 

Asrama pondok pesantren Assalafiyah setiap kamar ada 

ventilasinya walaupun kecil namun biasanya tertutup oleh barang – barang 
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santri, sehingga kamar santri menjadi lembab karena tidak terkena sinar 

matahari, sedangkan lantainya dari ubin, atapnya dari genteng, dindingnya 

dari tembok, adanya pencahayaan yang cukup karena pondok pesantren 

Assalafiyah di tengah – tengah pondok pesantren ada ruangan terbuka 

untuk pencahayaan serta bangunan yang tidak memadahi jumlah santri di 

dalamnya sehingga harus berdesakan. 

Seperti hasil wawancara dengan Nur Halimah pada tanggal 24 

juli 2008 memberikan pengertian seperti berikut: 

Bangunan pondok pesantren Assalafiyah terbuat dari dinding, 
tembok, atap dari genteng, ada ventilasi walaupun tertutup barang – 
barang santri, lantai dari ubin atau tekel tapi untuk tempat tinggal santri 
masih berdesakan karena terlalu banyak santri. 

 
Menurut Winslow dalam (Notoatmodjo, 2003:9) Upaya – upaya 

untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan dilakukan 

dengan perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, 

pendidikan untuk kesehatan, dan pelayanan kesehatan. 

Santri pondok pesantren Assalafiyah sudah melakukan upaya – 

upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan 

kebersihan lingkungan namun belum terlaksana secara optimal, karena 

banyak kendala seperti tidak sesuai antara jumlah santri dengan tempat 

tinggal yang menjadikan harus berdesakan, dan ini salah satu yang 

menjadikan lingkungan selalu kotor dan kurang tertata secara rapi 

sehingga para santri sering terkena penyakit gatal  - gatal atau kulit dan ini 

dianggap sudah penyakit biasa bukan lagi penyakit akut bagi santri, 

pendidikan kesehatan yang minim,  dan pelayanan kesehatan yang masih 
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sangat kurang sehingga menjadikan hidup sehat di pondok pesantren 

Assalafiyah masih kurang atau tidak sehat. 

Menurut (Notoatmodjo 2003:149)  bahwa rumah atau tempat 

tinggal yang sehat adalah harus memenuhi syarat sebagai berikut lantai 

dari ubin atau semen, dinding dari tembok, atap dari genteng ventilasi 

yang cukup, pencahayaan yang cukup serta bangunan yang sesuai dengan 

jumlah individu di dalamnya, namun dalam pondok pesantren Assalafiyah 

bangunan asrama atau tempat tinggal sudah memenuhi standar kesehatan 

namun masih banyak kekurangan seperti ventilasi yang kurang karena 

tertutup oleh barang – barang santri dan jumlah santri yang banyak tidak 

sesuai dengan kapasitas bangunan yang kurang besar sehingga harus 

berdesakan dan kumuh serta kotor dan ini merupakan tidak sehat. 

3. Makna Kesehatan Dan Kebersihan Bagi Para Santri 

Persepsi sehat menurut para santri adalah nikmat dan amanah 

Allah Swt yang harus disyukuri, maka untuk mensyukurinya santri 

menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit dan 

menggunakan kesehatan tersebut sebagai sarana untuk beribadah. 

Sehat menurut para santri yaitu apabila individu mempunyai 

jasmani yang sehat dan rohani yang sehat, sehat jasmani seperti badan 

yang sehat atau tidak berpenyakit, bisa beraktivitas dalam kegiatan sehari 

– hari, sedangkan sehat rokhani adalah menjaga dari penyakit hati. 

Sehat menurut Nyai Lailatul Munawaroh adalah sumber dari 

pada ibadah, apabila menyia – nyiakan kesehatan maka tidak bersyukur 
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akan nikmat Allah Swt, karena menurut Rasulullah Nikmatanni 

makhbuunuun fiihima katsirun   minannas yaitu tidak ada dua nikmat yang 

kebanyakan manusia tidak mengindahkan bahkan kebanyakan merugikan 

bagi kedua nikmat itu yaitu Assikhah walfarokh kesehatan dan 

kesempatan, maka apabila sehat dan sempat itu sumber ibadah.  

Bersih menurut santri adalah merawat atau menjaga sesuatu yang 

dimiliki baik secara dzahir maupun batin. Bersih secara dzahir berarti 

membersihkan lingkungan sekitar, dan membersihkan badan sedangakan 

bersih batin yaitu menjaga dari segala tingkah laku, lisan, dan hati, dan 

kebersihan merupakan bagian dari pada iman karena belum dikatakan 

beriman secara sempurna apabila belum memperhatikan masalah 

kebersihan. 

Seperti Hasil wawancara dengan Solikhah pada tanggal 27 juli 

2008 memberikan pengertian sebagai berikut: 

Bersih menurut saya adalah bisa merawat apa yang telah kita 
miliki atau yang ada disekililing kita, seperti buang sampah pada 
tempatnya, menjaga kebersihan tempat ibadah, menjaga kebersihan dari 
najis dan kotoran dan menjaga kebersihan badan, sedangkan bersih batin 
yaitu kita menjaga tutur kata kita, menjaga kata- kata kotor supaya tidak 
keluar dari mulut santri. 

  
Secara umum sehat adalah apabila individu bisa menjalankan 

segala aktivitasnya sehari – hari, sedangkan definisi sehat yang diberikan 

oleh organisasi kesehatan dunia WHO dalam (Sarwono,2004:31) adalah  a 

state of complete physical, mentall and social wellbeing. Batasan sehat ini 

jelas bahwa sehat adalah tidak hanya menyangkut kondisi fisik, melainkan 

juga kondisi mental dan sosial, sedangkan menurut Dadang Hawari sejak 
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tahun 1984 dalam (Zuhroni dkk,2003:57) WHO telah menambahkan satu 

unsur lagi yaitu sehat spiritual atau iman yang baik dan benar. 

Persepsi sehat menurut santri adalah apabila santri mempunyai 

sehat jasmani atau fisik yang baik, rokhani atau spiritual yang baik seperti 

iman yang baik dan benar serta menjaga dari penyakit hati.  

4. Perilaku Hidup Sehat Pada Santri 

Untuk meningkatkan kesehatannya para santri melakukan 

berbagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan  kesehatan seperti:  

a. Makan dengan tepat waktu 

Untuk menjaga kesehatan para santri pondok Assalafiyah 

makan dengan tepat waktu seperti yang dilakukan pada umumnya 

yaitu sehari tiga kali pagi, siang dan sore, dengan menu makan 

seadanya atau standar santri pondok pesantren Assalafiyah, serta tidak 

memerhatikan masalah keseimbangan gizinya. 

b. Olahraga teratur 

Santri putri pondok pesantren Assalafiyah tidak pernah 

melakukan olahraga seperti pada umumnya seperti sepak bola, minton, 

tennis meja atau yang lainnya hal ini dikarenakan, tidak ada 

tempatnya, kurangnya kesadaran para santri atau malas, tidak ada 

sarana dan prasarananya, tempatnya tertutup serta sempit, sedangkan 

pada santri putra sudah dilaksanakan olahraga seperti sepak bola, 

minton, tennis, hal ini dikarenakan pada santri putra tempatnya yang 

luas dan lebih terbuka serta sarana dan prasarananya sudah ada 
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walaupun belum lengkap, namun kegiatan ini dilakukan bagi santri 

yang minat saja. Gambar di bawah ini merupakan sarana olahraga yang 

ada di santri putra.   

 

Gambar VII. salah satu sarana lapangan sepak bola di pondok 

Assalafiyah. 

Menurut para santri walaupun santri tidak melakukan 

olahraga melalui latihan – latihan gerak tubuh secara umumnya seperti 

sepak bola dan lainnya namun para santri percaya bahwa berolahraga 

melalui pelaksanaan ibadah seperti puasa, sholat lima waktu dan 

berdzikir di tengah malam merupakan pengganti olahraga secara 

umum, karena  dalam ibadah seperti sholat, dzikir terdapat faedah 

dapat menyehatkan bagi tubuh manusia sama halnya seperti olahraga.  

Seperti hasil wawancara dengan Fauziyah pada tanggal 26 

juli 2008 memberikan pengertian seperti berikut: 

Santri putri pondok pesantren tidak pernah olahraga secara umum 
tetapi melalui ibadah seperti sholat, puasa Senin – Kamis dan berdzikir 
di tengah malam karena dalam gerakan sholat terdapat faedah bagi 
kesehatan yaitu salah satunya yaitu dapat memperlancar peredaran 
darah, berdzikir, dan puasa Senin dan Kamis semuanya itu ada 
faedahnya buat kesehatan. 
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 Santri putri dalam pesantren tidak pernah melaksanakan 

olahraga seperti pada umumnya, tetapi malalui sholat, puasa Senin dan 

Kamis, berdzikir karena semuanya ini dapat memperlancar peredaran 

darah dan  faedahnya baik untuk kesehatan. 

c. Istirahat  dengan cukup 

Istirahat dilakukan setelah santri melakukan aktivitas yang 

lelah, para santri istirahat mulai jam 22.00  dan dibangunkan jam 01.30 

bagi para santri yang mau sholat, dilanjutkan tidur  kembali dan 

bangun jam 04.00 kemudian dilanjutkan aktivitas santri sampai pagi, 

bagi santri dewasa seperti dewan ustadz mulai tidur jam 01.00 karena 

ngaji dengan kiai kemudian bangun jam 04.00 dilanjutkan aktifitas 

pagi. 

Para santri dalam beristirahat tidak tidur di kasur melainkan 

pakai tikar dan bantal satu, namun tidak jarang pula santri kalau tidur 

siang tidak pakai tikar tapi tidur di lantai, dengan demikian penyakit 

yang diderita santri biasanya adalah penyakit nafas atau asma serta 

typus ini sudah dianggap biasa oleh santri dan tidak dianggap serius. 

Seperti hasil wawancara dengan Miftakhayatun pada tanggal 25 

juli 2008 memberikan pengertian seperti berikut: 

Penyakit yang diderita santri biasanya typus, asma dan ini 
penyakit biasa yang di anggap tidak serius atau sering menyebutnya 
penyakite santri. 
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d. Tidak merokok 

Pengurus pondok pesantren dalam meningkatkan kesehatan 

para santrinya membuat aturan dilarang merokok bagi santri putra 

maupun santri purtri, apabila santri melanggar maka akan dikenakan 

sanksi oleh keamanan pondok. 

Seperti hasil wawancara dengan Nasrudin, pada tanggal 1 

agustus 2008 memberikan pengertian seperti berikut: 

Peraturan pondok pesantren santri dilarang merokok karena 
merokok itu makruh dalam ajaran agama Islam, di samping itu juga 
tidak baik buat kesehatan serta dapat mengganggu teman – teman yang 
lain. 

 
Santri dalam pondok pesantren dilarang merokok karena dalam 

ajaran Islam merokok hukumnya makruh dan dalam ilmu kesehatan 

merokok dapat menyebabkan penyakit seperti jantung, paru-paru serta 

dapat mengganggu teman-temannya. 

 

e. Tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang Kharam 

Santri pondok Assalafiyah dilarang keras untuk 

mengkonsumsi minuman dan makanan yang kharam seperti minuman 

yang beralkohol, khamr, anggur dan lainnya karena dapat membawa 

madharat bagi manusia dan dilarang dalam agama apabila melanggar 

maka akan dikenakan sanksi bahkan bisa jadi dikeluarkan dari 

pesantren. 

Seperti hasil wawancara dengan Nyai Lailatul Munawaroh 

pada tanggal 30 juli 2008 memberikan pengertian seperti berikut: 
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Semua santri tanpa terkecuali yang ada di pondok pesantren 
dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang kharam karena 
dapat menyebabkan penyakit selain itu dapat merusak akhlak atau 
moral santri dan selama ini santri belum ada yang terkena kasus 
tersebut. 

 
Para santri yang ada dalam pondok pesantren dilarang 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang kharam karena dapat 

menyebabkan penyakit dan dapat merusak akhlak atau moral santri. 

f. Mandi  

Santri dalam pondok pesantren mandi sehari dua kali yaitu 

pagi jam 04.00 yaitu mandi wuwung dan dzuhur jam 12.00, mandinya 

memakai sabun untuk membunuh kuman, karena menurut kyai 

Subkhan bahwa mandi jam 04.00  dan jam 12.00 baik untuk kesehatan 

dibanding dengan waktu – waktu yang lain.  

 
 
Gambar VIII. Fasilitas kamar mandi santri putra 

g. Gosok gigi 

Santri pondok Assalafiyah dalam menggosok gigi biasanya  

sehari dua kali yaitu sehabis bangun tidur dan sesudah bangun tidur, 
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setelah bangun tidur santri wajib menggosok gigi tetapi untuk sebelum 

tidur sesuai kesadaran santri masing – masing, dan setelah selesai  

makan santri juga biasanya menggosok gigi.  

Seperti hasil wawancara dengan  Alfi pada tanggal 23 juli 

2008 memberikan pengertian seperti berikut: 

Santri menggosok gigi biasanya sehabis bangun tidur, 
sebelum sholat, dan biasanya habis makan pokonya minimal sehari dua 
kali. 

 

h. Mengkonsumsi air bersih  

Air yang dikonsumsi santri biasanya dari sumur gali, dan 

memanfaatkannya untuk mandi, masak dan minum, namun para santri 

dalam mengkonsumsi air minum tidak dimasak terebih dahulu 

melainkan langsung dikonsumsi dalam keadaan mentah. Para santri 

juga tidak memerhatikan kapan harus minum dan tidak pernah 

mengukur sehari harus 8 gelas, tetapi santri minum apabila dalam 

keadaan haus. 

Seperti hasil wawancara dengan Uswatun Khasanah pada 

tanggal 23 juli 2008 memberikan pengertian seperti berikut: 

Santri sudah terbiasa minum air mentah jadi tidak sakit, 
namun santri baru yang belum terbiasa biasanya tidak betah dan santri 
percaya airnya itu barokah jadi dikonsumsi tidak  sakit. 

 
Artinya bahwa santri minum air mentah sudah terbiasa 

walaupun kalau santri baru harus bisa menyesuaikan dan terkadang ada 

yang tidak betah, namun santri percaya bahwa air yang dikonsumsi 
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adalah barokah karena sudah didoa’kan oleh Kyai sehingga tidak 

menyebabkan sakit. 

Cara santri minum yaitu dengan menggunakan gelas namun 

gelasnya bergantian satu sama lain atau gelas satu dipakai bersama – 

sama dan ini santri memaknai sebuah kebersamaan padahal menurut 

kesehatan ini tidak bagus karena dapat menularkan virus – virus. 

i. Buang sampah pada tempatnya 

Pondok pesantren Assalafiyah setiap kamar disediakan 

tempat sampah dan di buang sehari tiga kali yaitu pagi, siang dan sore, 

sampah dibuang di tempat pembuangan sampah di belakang gedung 

pondok pesantren dan dibuang oleh santri yang piket.  

j. Buang air besar di WC. 

Santri pondok pesantren dalam buang air besar di WC yang 

letaknya di dalam kamar mandi sedangkan tempat untuk buang air 

besar terbuat dari Closet seperti WC pada umumnya. 

k. Mencuci tangan sebelum makan  dan sesudah makan serta 

setelah buang air besar dengan memakai sabun 

Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan serta 

setelah selesai buang air besar dengan memakai sabun merupakan 

sesuatu yang selalu dikerjakan santri maupun individu pada umumnya 

namun pada santri pondok tersebut dalam mencuci tangan dengan 

memakai sabun mandi yang biasanya dipergunakan untuk mandi. 
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l. Mencuci tempat makan dan minum yang habis di pakai. 

Para santri setelah selesai makan biasanya mencuci piringnya 

masing – masing dengan sabun cream milik sendiri-sendiri setelah itu 

ditaruh di tempat piring dalam kamar, sedangkan tempat minum 

biasanya dipakai bersama-sama sehingga tidak dicuci langsung. 

J. Membersihkan lingkungan pesantren seperti yang telah 

disebutkan dalam permasalahan sebelumnya. 

Upaya-upaya yang dilakukan santri untuk meningkatkan 

kesehatan yaitu dengan melakukan kebersihan lingkungan sekitar 

dengan dibuatkan aturan-aturan jadwal piket dan kegiatan rutin 

mingguan yaitu kerja bakti atau Ro’an. 

m. Berobat bila sakit. 

Para santri apabila ada yang sakit maka segera ditangani 

dengan obat-obatan sementara, P3k pondok pesantren atau dibawa ke 

poliklinik, namun apabila penyakitnya sudah akut maka santri di bawa 

ke dokter.  

P3k maupun poliklinik biasanya hanya untuk berobat yang 

mempunyai penyakit ringan seperti diare, pusing, sakit perut, tetapi 

apabila sudah penyakit akut seperti asma, typus maka santri biasanya 

dibawa kedokter. 

 Menurut Becker dalam (Kasmad,2008:28) pola perilaku 

hidup sehat mencakup antara lain: makan dengan tepat waktu, olahraga 

teratur, istirahat dengan cukup, tidak merokok, tidak mengkonsumsi 
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makanan dan minuman yang kharam, mandi, gosok gigi, 

mengkonsumsi air bersih, buang sampah pada tempatnya, buang air 

besar di WC, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan 

dengan sabun, mencuci tempat makan dan minum yang habis dipakai, 

membersihkan lingkungan pesantren, dan berobat apabila sakit. 

Pola hidup sehat di pondok pesantren yaitu dengan cara 

melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan 

kesehatannya dengan makan tepat waktu, olahraga teratur, istirahat 

dengan cukup dan sebagainya seperti yang telah diuraikan di atas, dari 

beberapa poin perilaku hidup sehat santri memiliki cara sendiri seperti 

makan dengan tepat waktu tetapi tidak melihat nilai keseimbangan 

gizi, olahraga dengan cara beribadah seperti dzikir, puasa, dan sholat, 

mengkonsumsi air bersih tanpa dimasak terlebih dahulu karena santri 

percaya ada sebuah keberkahan sendiri sehingga walaupun tidak 

dimasak santri tetap sehat, serta tidur yang tidak teratur dan hanya 

menggunakan tiker bahkan dalam tidur siang tidak menggunakan alas 

tidur, oleh sebab itu maka santri sering tekena penyakit typus, asma, 

dan kulit tetapi ini sudah dianggap biasa oleh santri. Santri sudah 

melaksanakan pola perilaku  hidup sehat,  namun ada beberapa yang 

tidak sesuai dengan standar kesehatan secara umum atau menurut 

pendapat Becker, hal ini dikarenakan masih banyak kendala – kendala 

serta adanya budaya tersendiri atau kebiasaan  hidup sehat di 
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pesantren, sehingga apabila dilihat dari tolok ukur kesehatan pola 

hidup sehat para santri kurang sehat. 
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BAB V 

P ENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian mengenai 

Budaya Hidup Sehat Di Pondok Pesantren (Kasus Di Pondok Pesantren 

Assalafiyah Desa Luwungragi  Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes) 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pola makan santri pondok pesantren Assalafiyah sesuai dengan anjuran 

kesehatan yaitu sehari tiga kali  pada jam 07.00 pagi, 12.00 siang , dan 

jam 17.00 sore tetapi para santri tidak memerhatikan masalah 

keseimbangan gizi dan nilai kesehatannya, untuk memperoleh makanan 

para santri memasak sendiri atau beli di warung sekitar yang harganya 

seribu rupiah ke bawah. Penyakit yang sering diderita santri yaitu sakit 

maag, diare dan tipus, namun penyakit – penyakit yang diderita santri 

dianggap sudah biasa oleh karena itu santri tidak menaggapi secara 

serius.  

2. Dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan para santri pondok 

pesantren Assalafiyah membuat aturan – aturan atau membuat program – 

program dengan membuat jadwal piket serta diadakannya pendidikan 

dan pelayanan kesehatan, untuk piket kamar personilnya anggota kamar 

masing – masing sedangkan untuk piket harian pondok pesantren 

tugasnya perkamar secara bergiliran. Para santri pondok pesantren 
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Assalafiyah setiap hari Jum’at melaksanakan  ro’an atau kerja bakti 

dengan tugas antara lain; menyapu, mengepel, membersihkan kaca, 

menguras kamar mandi dan membersihkan seluruh lingkungan pesantren 

tanpa terkecuali, adapun tempat tinggal para santri terbuat dari genteng, 

ubin, tembok, ventilasi yang tertutup oleh barang – barang para santri 

serta adanya pencahayaan yang cukup. 

3. Persepsi sehat menurut santri yaitu  apabila seseorang mempunyai 

jasmani dan rohani yang sehat. Sehat jasmani adalah badan tidak 

berpenyakit dan sehat bisa beraktivitas dalam kegiatan sehari - hari 

sedangkan sehat rokhani adalah menjaga dari penyakit hati.  

4. Pola hidup sehat santri Assalafiyah yaitu dengan cara melakukan 

berbagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan kesehatannya 

dengan makan tepat waktu, istirahat dengan cukup, tidak merokok, 

mengkonsumsi air bersih, buang sampah pada tempatnya, tidak minum – 

minuman alkohol, mandi dengan sabun walaupun tempatnya kurang 

layak dipakai, mencuci tangan dengan sabun, gosok gigi, buang air besar 

di WC, serta buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Dari 

beberapa point perilaku hidup sehat, santri memiliki kebiasaan unik 

tersendiri yaitu seperti, mengkonsumsi air bersih tanpa dimasak terlebih 

dahulu karena santri percaya ada sebuah keberkahan tersendiri sehingga 

walaupun tidak dimasak santri akan tetap sehat, olahraga dengan cara 

beribadah seperti dzikir, puasa, dan sholat serta makan tepat waktu 

dengan gizi yang tidak seimbang, tidur hanya beralaskan tiker yang 



 85

menyebabkan santri terkena penyakit typus dan asma, maka dari itu 

penyakit ini dianggap tidak serius oleh santri. 

 

B.   Saran  

1) Bagi Santri 

Disarankan untuk meningkatkan nilai gizi dalam makanan dan 

mengkonsumsi makanan yang higenis, menjaga kesehatan dan kebersihan 

lingkungan sekitar, berikan ventilasi dalam ruangan atau dalam kamar, 

budayakan pola perilaku hidup sehat dengan ditambah olahraga senam, 

jogging atau yang lainnya, mengkonsumsi air yang matang, istirahat dengan 

cukup dan pakailah alas tidur dengan kasur atau karpet. Bagi santri yang 

membaca sosialisasikan pada santri tentang budaya hidup sehat melalui 

pertemuan – pertemuan dengan mengundang bidan, dokter setempat atau 

dinas kesehatan.  

2) Pengasuh Pondok Pesantren  

Sosialisasikan pengetahuan kesehatan kepada para santri baik 

yang diajarkan dalam kitab melalui ngaji maupun dengan  cara mengundang 

para dokter, bidan, atau dinas kesehatan setempat melalui sebuah pertemuan 

untuk menambah wawasan santri tentang  hidup sehat atau kesehatan. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA DAN PENGAMATAN  

 

BUDAYA HIDUP SEHAT DI PONDOK PESANTREN (KASUS DI 

PONDOK ASSALAFIYAH DESA LUWUNGRAGI KECAMATAN 

BULAKAMBA KABUPATEN BREBES) 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena 

itu untuk memperoleh kelengkapan dan ketelitian data yang diperlukan, maka 

disediakan pedoman wawancara. Dalam pedoman wawancara ini hanya 

mengangkat pokok permasalahan yang akan diteliti saja. 

Identitas Informan 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat  : 

Jenis kelamin : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

Daftar pertanyaan  

A. Santri 

Makan/Pola Makan 

1. Bagaimana pola makan santri sehari – hari? 

2. Menu apa saja yang dikonsumsi para santri? 

3. Bagaimana santri dalam mengkonsumsi minuman? 

4. Bagaimana santri dalam memilih bahan makanan? 
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5. Bagaimana santri dalam menerapkan kesehatan makan dan minum? 

6. Bagaimana kebiasaan makan para santri? 

Sehat 

7. Upaya apa yang dilakukan santri agar tetap sehat? 

8. Bagimana para santri dalam menjaga lingkungan sekitar pondok pesantren? 

9. Bagaimana perilaku para santri dalam menjaga kebersihan dan kesehatan? 

10. Bagaimana santri dalam menjaga kesehatan  individu? 

11. Upaya apa yang dilakukan para santri untuk mencegah terjadinya penyakit? 

12. Program – program apa saja yang diberlakukan bagi para santri untuk menjaga 

kebersihan dan kesehatan? 

13. kendala – kendala apa saja yang terjadi dalam menerapkan budaya hidup sehat 

di pesantren? 

14. Bagaimana para santri dalam meningkatkan kesehatan? 

15. Bagaiman santri dalam memelihara kesehatan? 

Makna 

16. Menurut para santri makanan yang sehat seperti apa? 

17. Bagaimanakah santri dalam menentukan apakah dirinya sehat atau tidak? 

18. Bagaimana santri memaknai kesehatan? 

B. Pengasuh Pondok Pesantren 

Kyai   

1. Bagaimana latar belakang berdirinya pondok Assalafiyah ? 

2. Apa tujuan dan fungsi didirikannya pondok pesantren Assalafiyah ? 
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3. Adakah rencana pembuatan puskesmas pesantren untuk menunjang kesehatan 

santri? 

4.  Kendala – kendala apa saja untuk pelaksanaan program kesehatan bagi para 

santri? 

Makna  

5. Bagaimana kiai memaknai  hidup sehat dan bersih ? 

6. Bagaimana menurut kiai sebagai pengasuh pondok tentang kesadaran santri 

dalam membudayakan hidup sehat ? 

Makan  

7. Bagaimana kebiasaan makan para santri yang kiai ketahui?  

8. Bagaimana kiai dalam menerapkan pola makan pada santri?  

9. Bagaimana yang diterapkan kyai tentang makan pada santri? 

Sehat  

10. Bagaimana kiai dalam menyadarkan individu atau santri supaya membiasakan 

hidup bersih dan sehat ? 

11. Langkah – langkah apa saja yang dilakukan kiai untuk menerapkan hidup 

sehat santri? 

12. Siapa yang membuat aturan – aturan atau program untuk melaksanakan 

kesehatan bagi santri ? 

13. Bagaimana peran kiai terhadap santri dalam membudayakan hidup sehat di 

pondok? 
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C. Masyarakat Sekitar / warung yang berjualan di sekitar pondok pesantren 

1. Bagaimana keadaan geografis Desa Luwungragi? 

2.Makanan apa yang biasanya dibeli para santri? 

3.Minuman apa yang biasanya dibeli para santri? 

4.Bagaimana hubungan santri dengan masyarakat tentang kesehatan? 

5.Bagaimana masyarakat dalam memilih bahan makanan untuk dijual pada 

santri ? 

 

D. Budaya hidup sehat di pesantren 

1. Aktifitas santri dalam melaksanakan kebersihan lingkungan 

2. Aktifitas santri sedang makan 

3. Mengamati menu yang disediakan di warung 

4. Mengamati aktifitas sehari – hari dalam pesantren 

5. Mengamati kondisi kebersihan lingkungan sekitar pondok pesantren 

6. Mengamati peran kyai sebagai pengasuh pondok pesantren dalam 

membina dan mensosialisasikan budaya 

7. Kondisi santri di pondok pesantren Assalafiyah  
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INSTRUMEN PENELITIAN  

DATA SEKUNDER 

 

BUDAYA HIDUP SEHAT DI PONDOK PESANTREN ( KASUS DI 

PONDOK PESANTREN ASSALAFIYAH DESA LUWUNGRAGI 

KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES ) 

Data sekunder yang diambil meliputi: 

1. Kondisi geografis desa 

a. Luas desa 

b. Batas – batas desa 

c. Sarana dan prasarana desa 

2. Gambaran umum lokasi penelitian 

b. Letak dan luas 

c. Sejarah berdirinya pondok pesantren 

d. Sarana dan prasarana di pondok pesantren yang meliputi: 

a). Kondisi fisik ( bangunan )  

b). Kondisi non fisik ( pendidikan ) 

DAFTAR INFORMAN 

PENELITIAN 

SANTRI 

 

 
Nama  : Nur Aeni   

Umur  : 23 tahun 

Alamat  : Luwungragi-Bulakamba-Brebes 



 94

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri Takhfidzul Qur’an 

 

Nama  : Musalimah 

Umur  : 25 tahun 

Alamat  : Brebes 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri Madrasah Aliyah 

 

Nama  : Mutamimmah 

Umur  : 22 Tahun 

Alamat  : Cilacap 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri Madrasah Aliyah 

 
Nama  : Solikhah 

Umur  : 24 tahun 

Alamat  : Tegal 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri Madrasah Aliyah 

 
 
Nama  : Alfi 

Umur  : 14 tahun 

Alamat  : Brebes 



 95

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri MTS D 

 

 
Nama  : Fauziyah 

Umur  : 25 tahun 

Alamat  : Tegal 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri Madrasah Aliyah 

                                                              
 

Nama  : Nasrudin 

Umur  : 23 tahun 

Alamat  : Cirebon 

Jenis kelamin : Laki- laki 

Pendidikan : ustadz 

 

Nama  : Nayla Zulfah 

Umur  : 21 

Alamat  : Tegal 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri Madrasah Aliyah 

 

Nama  : Nuriyah 

Umur  : 22 tahun 
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Alamat  : Cirebon 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri Madrasah Aliyah 

 

Nama  : Miftakhayatun 

Umur  : 18 tahun 

Alamat  : Indramayu 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri Madrasah Aliyah 

 

Nama  : Uswatun Khasanah 

Umur  : 23 tahun 

Alamat  : Bojong – Tegal  

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri TaKhfidzul Qur’an 

 

Nama  : Nur Halimah 

Umur  : 19tahun 

Alamat  : Brebes 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Santri Madrasah Aliyah 
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DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

MASYARAKAT 

 

Nama  : Atikah 

Umur  : 40 tahun 

Alamat  : Luwungragi 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan : pedagang 

 

Nama  : Rokhali 

Umur  : 43tahun 

Alamat  : Luwungragi 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SLTA 

Pekerjaan : Kepala Desa 

 

Nama  : Muni’ah 

Umur  : 37tahun 

Alamat  : Luwungragi 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : MAN 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

 

Nama  : Rodliyah 

Umur  : 34 tahun 

Alamat  : Luwungragi 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 
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Nama  : Maryati 

Umur  : 30 tahun 

Alamat  : Luwungragi 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

 

Nama  : Rumi  

Umur  : 40 tahun 

Alamat  : Luwungragi 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

Nama  : Kisem 

Umur  : 50 tahun 

Alamat  : Luwungragi 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 
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DAFTAR INFORMAN PENELITIAN  

PENGASUH PONDOK PESANTREN ASSALAFIYAH 

 

Nama  : Kyai Subkhan 

Umur  : 45tahun 

Alamat  : Luwungragi 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SLTA 

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren 

 

Nama  : Nyai Hj. Lailatul Munawaroh 

Umur  : 45tahun 

Alamat  : Luwungragi 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SLTA 

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren 

 

 

 

 

 

 


