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ABSTRAK 

 

Deni Riyanto. 2019. Perilaku bermedia sosial di kalangan mahasiswa santri Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda. Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Muhammad Nurdin, M.Ag. 

Kata Kunci: Perilaku, santri, media sosial. 

Era globalisasi “telephone pintar” menjadi digital smartphone pada telepon 

genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai 

komputer. Media sosial banyak digunakan masyarakat sebagai alat untuk berkomunikasi 

dan lain-lain, termasuk  di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 

Yang timbul  pada mahasiswa santri yang menggunakan media sosial. Penelitian ini ingin 

menganalisis pada perubahan perilaku mahasiswa santri yang menggunakan media sosial. 

Selain itu bagaimana dampak media sosial terhadap mahasiswa santri Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan mengambil data terkait 

perilaku bermedia sosial (smartphone) di kalangan mahasiswa santri Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo sebagai objek penelitian. adapun pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik: wawancara, dokumentasi, observasi, analisis data 

dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan pada peneliti ini 

adalah teori yang berkaitan dengan fenomena yaitu fenomenologi yang merupakan sebuah 

pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran 

manusia. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada perubahan perilaku pengguna media 

sosial (smartphone) di kalangan mahasiswa santri  Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

Bentuk perubahan tersebut dapat dilihat dari: tata kerama, niat dan tujuan dari rumah ke 

pondok dan juga kurang bersosial antara santri dengan santri yang lainya. Selain itu 

dampak dari penggunaan  media sosial (smartphone) terhadap mahasiswa santri Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda, yang berupa dampak positif dan juga ada yang negatif. Dampak 

positifnya adalah memudahkan untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengerjakan 

tugas, dan juga buat hiburan. Sedangkan dampak negatifnya adalah santri menjadi malas, 

kurang konsentrasi, mengurangi minat belajar, dan juga untuk membuka situs-situs yang 

tidak baik. 
 

 

 

 

 



 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

BAB I 

           PENDAHULAN 

A. Latar belakang masalah 

 Pondok pesantren yang eksistensinya berada dalam jalur sistem pendidikan 

kemasyakatan, disebut sebagai pendidikan non formal karena program ersebut 

disusun sendiri. Program pendidikan pesantren berisi pendidikan formal, non formal 

dan informal yang berjalan setiap hari dalam sistem asrama. Maka dari itu selain 

tempat belajar, pesantren juga merupakan proses hidup sendiri. Pondok pesantren 

adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama islam yang diajarkan 

secara sistematis. Kegiatan lembag pesantren bertujuan untuk mengajarkan kepada 

santrinya cara hidup, dan berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran islam.
1
 

 Terdapat beberapa elemen dalam pesantren yaitu kiai yang merupakan 

pengasuh (ustadz) yang menstransformasi ilmu-ilmu agama kepada para santri, 

sedangkan para santri merupakan murid yang dengan tekun dan patuh dalam 

menerima dan mentransformasi ilmu-ilmu agama tersebut, sehingga terdapat 

kesinambungan antara kiai dengan santri. Santri-santri yang tinggal dalam 

lingkungan pesantren akan mempelajari kitab-kitab islam. 

 Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga 

pesantren. Disuatu lembaga pesantren terdapat dua kelompok santri, antara lain 

yaitu: 
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1. Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap dalam kelompok pesantren. 

2. Santri kalong yaitu murid-murid yang berasaldari desa-desa sekitar 

pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren.
2
 

 Dari dua kriteria santri di atas, peneliti lebih menekankan 

pembahasan ini pada santri mukim karena di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda, kebanyakan santrinya berasal dari luar kota bahkan ada yang dari luar 

provinsi sehingga menetap di pesantren. 

 Santri pergi dan menetap di pesantren karena mempunyai berbagai 

alasan yaitu:
3
 

1. Santri ingin mempelajari kitab-kitab yang membahas islam secara 

lebih mendalam di bawah bimbingan kiai. 

2. Santri memperoleh pengalaman kehidupan pesantren, baik dalang 

segi pengajaran, keorganisasian dan hubungan dengan pesantren-

pesantren yang lainya. 

3. Santri ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukkan oleh 

kewajiban sehari-hari di rumah keluarganya. 

  Memasuki era globalisasi dan modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi mengalami perkembangan pesat. Teknologi informasi adalah 

teknologi yang digunakan untuk mengolah data (memproses, mendapatkan, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi data) untuk menghasilkan informasi yang 
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berkualitas.
4
 Perkembangan teknologi masyarakat dalam era informasi sekarang ini, 

memang sudah tidak dapat dihindari lagi. Dalam suatu era dimana “penguasa” 

informasi adalah teknologi sebagai kunci untuk bisa mengambil manfaat, 

memanfaatkan dan menyebarluaskan informasi yang digunakan untuk beragam 

kepentingan secara cepat dan tepat. 

  Di era teknologi informasi sekarang penguasaan teknologi sebagai ilmu 

untuk memperluas pengetahuan,jangakauan dakwah, dan lain-lain sebagainya. 

Menurut KH. Abdullah Syafi’i kekuatan teknologi dapat mengawetkan pesan-pesan 

agama yang beliau sampaikan lewat radio Syafi’iyah dengan cara saat beliau 

ceramah agama yang direkam oleh petugas stasiun radionya dalam berbagai kaset 

dengan tujuan dapat di dengar oleh seluruh umat beragama islam.
5
 

  Kemajuan teknologi komunikasi dari waktu ke waktu terus mengalami 

kemajuan yang signifikan. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang 

begitu pesat ini dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi sesuai dengan 

kebutuhanya. Pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan 

pun dapat segera disampaikan melalui teknologi. Salah satu teknologi yang saat ini 

digemari adalah media sosial. 

  Smartphone merupakan telepon genggam yang didalamnya terdapat 

aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk komunikasi. Beragam aplikasi yang 

ada sangat memudahkan dan dapat bekerja dengan cepat. Beberapa aplikasi yang 

dapat digunakan untuk berkomunikasi adalah Whatsapp, Bbm,Kakao Talk 
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Messenger, WeChat, Line Messenger, Skype, dan masih banyak aplikasi yang 

lainya. 

  Kemajuan teknologi informasi telah masuk dalam lembaga pesantren, 

sehingga santri degan mudah untuk memperoleh informasi-informasi dari luar 

psantren seperti yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Santri 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda  banyak membawa handphone terutama santri 

yang sudah duduk di bangku kuliah dlam pesantren, sehingga terjadi pengaruh 

positif dan juga negative pada perilaku santri dalam menjalani aktifitas sehari-hari. 

Missal, santrimenjadi kuran berinteraksi secara langsung sesame santri, lebih focus 

ke hp dari pada mendengarkan temanya berbicara dan lain sebagainya.
6
 

Bahkan di kalangan santri di Pondok Pesantren sudah banyak yang 

menggunakan smartphone. Di Pondok Pesantren Thoriqul Huda peraturan penggunaan 

media sosial seperti hp (smartphone) itu sangat ketat, yang diperbolehkan hanyalah 

santri yang sudah kuliah/sudah kerja, sedangkan untuk santri SMP dan SMA dilarang 

keras menggunakan hp (smartphone) jika sampai ketahuan membawa ataupun 

menggunakan akan disita oleh pengurus dan denda serta ta’ziran membersihkan 

lingkungan pondok atau mendatangkan orang tua dari santri yang melanggar tersebut.
7
 

Sedangkan santri usia kuliah penggunaan smartphone juga ada batasannya, 

diperbolehkan membawa atau menggunakan smartphone hanya pada waktu kuliah dan 

sepulang dari kuliah harus dikumpulkan lagi kepada pihak pengurus, jika ada tugas atau 

ada keperluan semisal ingin menghubungi orang tua ataupun keperluana lainnya 
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diperbolehkan untuk izin mengambil hp dengan syarat dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Bila izin tersebut disalah gunakan hp akan disita dan denda serta ta’ziran 

(hukuman).
8
 

Jika santri melakukan kesalahan dalam penggunaan smartphone pihak pengurus 

berhak menyita smartphone tersebut dengan melalui tiga tahapan: 

Pertama diperingatkan, kedua hp disita dan sangsi tapi masih bisa diambil dengan 

tebusan, ketiga hp disita dan tidak bisa diambil serta cukur gundul dan juga hukuman. 

Untuk tahap yang ketiga pengurus mengambil keputusan tegas banyak santri yang 

menyalahgunakan hp.
9
 Contoh Santri izin mengambil hp untuk mengerjakan tugas 

kuliah yang dikirim via whatsapp tapi banyak dijumpai  disalahgunakan untuk main 

game, whasappan dan fban. Hal ini sering terjadi dikalangan santri yang baru masuk 

kuliah karena selama mereka masih SMA mereka dilarang keras untuk menggunakan 

hp, mereka ketahuan bermain hp sampai larut malam sehingga pada saat waktu subuh 

tiba mereka banyak yang tidak ikut jamaah sholat subuh di masjid, inilah yang 

membuat geram pengurus dan mengambil tindakan tegas selain itu prestasi mereka 

sekarang menjadi menurun.
10

 

Sebelum mereka diperbolehkan membawa hp prestasi mereka sangat bagus baik 

di bidang hafalan maupun nilai ujian tulisnya. hal ini terlihat dari tingkat hafalan dan 

nilai ujian mereka juga turun drastis dibanding sebelum mereka diperbolehkan 

membawa hp. 
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Sebenarnya peraturan untuk santri yang sudah kuliah diperbolehkan membawa 

hp baru diterapkaan kurang lebih tiga tahun ini, peraturan sebelumnya semua santri 

yang masih duduk di bangku madrasah dalam arti belum tamat diniyah dilarang keras 

membawa dan menggunakan hp. Karena beberapa pertimbangan dari para  ustadz dan 

pengurus akhirnya untuk santri usia yang sudah kuliah diperbolehkan membawa hp, 

karena banyak santri yang kuliah dan semua kegiatan kampus banyak yang online, jadi 

setelah melalui beberapa proses dan pertimbangan usulan tersebut akhirnya diajukan  

kepada pihak pengasuh. Setelah melalui proses yang panjang dari pihak pengasuh 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda mengizinkan untuk santri yang  kuliah membawa hp, 

akan tetapi dengan syarat di pergunakan pada saat kuliah dan ketentuanya pulang dari 

kuliah langsung dikumpulkan kepada pengurus Pondok Pesantren Thoriqul Huda.
11

 

Dalam pondok pesantren akan terlahir suatu Interaksi sosial, yang merupakan 

hubungan timbal balik antar manusia dalam kehidupan sosial yang di dorong oleh 

motif-motif internal, yaitu kepentingan dan tujuan. Pola-pola interaksi sosial yang 

terdapat di pondok pesantren Thoriqul Huda yaitu pola-pola hubungan sosial yang 

melahirkan pertentangan antar santri maupun santri dengan pengurus. 

 Yang  melatarbelakangi adanya pertentangan adalah adanya perbedaan 

kepentingan dan tujuan. Akan tetapi, pencapaian tujuan masing-masing pihak tersebut 

akan berhadapan dengan kepentingan pihak lain, sehingga pertemuan antar kepentingan 

akan menimbulkan benturan kepentingan. Pola-pola hubungan timbal balik seperti ini 

akan menimbulkan pertikaian, perselisihan, yang dalam istilah sosiologi disebut 
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konflik.
12

 Seperti santri di pondok pesantren Thoriqul Huda memiliki suatu 

pertentangan antara santri dan pengurus. Terjadinya pertentangan tersebut disebabkan 

oleh perbedaan peraturan pembawaan smartphone dalam lingkungan pondok pesantren 

seperti santri di Thoriqul Huda diperbolehkannya membawa Handphone yang tidak 

bermemori card, sedangkan pengurus di perbolehkan membawa Handphone yang 

bermemori card, maka peraturan membawa smartphone yang berbeda akan melahirkan 

pola-pola hubungan timbal balik yang dapat melahirkan pertentangan seperti 

kecemburuan sosial pada santri dengan pengurus sehingga dapat menimbulkan konflik 

yang berupa yaitu kecemburuan sosial. Meskipun adanya suatu pertentangan antara 

santri dan pengurus, terdapat pula pola-pola hubungan kerja sama antar santri yang 

saling membutuhkan satu sama lain. Misal, sebelum Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

diperbolehkan membawa smartphone, antara santri dan pungurus saling kerjasama 

untuk mempergunakan media di dalam pondok pesantren. Sehingga pengasuh 

memberikan izin santri-santrinya untuk membawa smartphone di dalam Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda.
13

  

 Dari berbagai fenomena dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik 

membahas permasalahan yaitu yang berjudul “Perilaku Bermedia Sosial Di Kalangan 

Mahasiswa Santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda” 

 

 

 

                                                             
12
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B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan 

dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perubahan perilaku mahasiswa santri yang menggunakan media 

sosial di Pondok Pesantren Thoriqul Huda ? 

2. Bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap mahasiswa santri di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan perubahan perilaku mahasiswa santri yang menggunakan 

media sosial di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

2. Untuk mendeskripsikan dampak dari media sosial terhadap mahasiswa santri di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagaimana penelitian ini diharapkan mempunyai gambaran dengan 

realitas sosial yang telah terjadi di pondok pesantren yang mana terdapat 

kesesuaian diantara teori yang di pergunakan dengan realita yang terjadi.  

Manfaat penelitian ini bisa menjadi bahan kajian dan tambahan 

pengetahuan di bidang akademis dan menjadi sumber ilmu atau referensi di 

dalam kajian mengkaji tentang perilaku mahasiswa santri dalam kehidupan 



 

berinteraksi di Pondok Pesantren Thoriqul Huda, dan penerapan-penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti  

Peneliti dapat menambah pengetahuan serta pemahaman yang 

berhubungan dengan perilaku bermedia sosial mahasiswa santri dalam 

kesehari-hariannya. Dan dapat meningkatkan kompetensi di dalam bidang 

penelitian.  

b. Bagi santri Thoriqul Huda  

Menjadikan santri Thoriqul Huda akan lebih hati-hati dalam 

mengaplikasikan teknologi khususnya media sosial dan perilaku 

mahasiswa di pondok pesantren Thoriqul Huda agar terhindar dari 

dampak negatif dari adanya media sosial dan mengambil dampak positif 

dari  adanya media sosial serta  mahasiswa/santri agar bisa lebih 

mengutamakan belajar agamanya dari pada mempergunakan media sosial 

tersebut. 

E. Telaah Pustaka 

Pertama, Skripsi  yang  ditulis  oleh  Ernawati  dengan  judul  Transformasi  

Masyarakat Santri (Studi Tentang Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat 

Akibat Perkembangan Industrialisasi di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten 



 

Gresik).
14

 Lokasi Penelitian tersebut di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten 

Gresik. Pada   tahun   2008   pada  jurusan   Sosiologi   Fakultas   Ilmu   Sosial   dan 

Humaniora  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Skripsi  ini mengkaji  tentang 

bagaimana bentuk perubahan perilaku sosial keagamaan masyarakat santri yang 

diakibatkan oleh perkembangan industrilisiasi dan latar belakang yang mempengaruhi  

perilaku  sosial  keagamaan  masyarakat  santri.  Perubahan  perilaku sosial keagamaan 

masyarakat santri yang diakibatkan perkembangan industrialisasi yang mempengaruhi 

perilaku sosial keagamaan masyarakat para santri.  

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan 

di tulis yaitu menggunakan metode kualiatif. Dan perbedaan dari penelitian terdahulu 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang 

perilaku sosial keagamaan para santri di masyarakat, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan membahas tentang perilaku bermedia sosial di kalangan para mahasiswa 

santri pondok pesantren.  

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Zaenudin dengan judul Perubahan Perilaku 

Santri di Tengah  Mayarakat  Perkotaan  (Studi  Perilaku  Santri  di  Pesantren  Darul  

Lughah Kecamatan kota Krakasan Kabupaten Probolinggo)
15

 pada  tahun  2007  di 

Jurusan Sosiologi Fakultas Dakwah dengan menggunakan metode kualitatif. Skripsi ini 

mengkaji tentang bagaimana bentuk perubahan perilaku santri dan apa saja faktor 
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 Ernawati, “Transformasi Masyarakat Santri, (Studi Tentang Perubahan Perilaku Sosial 

Keagamaan Masyarakat Akibat Perkembangan Industrialisasi di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten 
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  Zainudin, Perubahan Perilaku Santri di Tengah Masyarakat Perkotaan (Studi Perilaku Santri di 

Pesantren Darul Lughah Kecamatan Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo,), (Skripsi  IAIN Sunan Ampel 
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penyebab perubahan perilaku santri di Pesantren Darul Lughah  Wal Karomah di 

Kecamatan  Kota  Kraksaan  Kabupaten  Probolinggo.  Bentuk  perubahan  perilaku 

santri ke arus globalisasi terjadi secara proses pelan tapi cepat. Sebab perubahan 

perilaku   santri   awalnya   dimulai   dari   gaya   hidup   berpakaian, bergaul, serta 

berinteraksi  individu  atau kelompok dan dalam lingkungan pondok pesantren itu 

sendiri. Perubahan itu didukung oleh adanya komputer, TV, media cetak, internet, dan 

budaya atau adat masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku santri  

diantaranya  yaitu  letak geografis  pondok  pesantren  yang berada  di tengah kota, 

sehingga arus informasi teknologi terjangkau dengan mudah dan membawa dampak 

pada perubahan perilaku santri.  

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu 

mencakup lebih luas tentang penyebab perubahan perilaku santri di pondok pesantren, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan kajian terhadap penggunaan 

media sosial bagi mahasiswa santri di pondok pesantren.  

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nur Masbahah yang berjudul  Handphone 

Sebagai Gaya Hidup (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa  Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Airlangga Surabaya).
16

 Dalam skripsi ini faktor yang mempengaruhi 

keputusan mahasiswa dalam memilih handphone antara lain adalah sebagai kebutuhan 

hidup, sebagai tali silaturahmi, sebagai sarana komunikasi, mepermudah komunikasi di 
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manapun dan kapanpun, handphone dapat meningkatkan image user, sebagai penunjang 

kehidupan sehri-hari dan mengikuti trend yang ada.  

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu menggunakan media sosial yang ada di handphone untuk menyambung 

tali silaturahmi dan sebagai sarana komunikasi. Dan perbedaan dari penelitian terdahulu 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu subjek penelitian terdahulu merupakan 

kalangan mahasiswa, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan ialah kalangan 

mahasiswa yang menjadi santri di Pondok Pesantren Thoriqul Huda.   

F.  Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
17

Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.
18
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2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan 

dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke 

sumber-sumber tertentu.
19

 Adapun data dalam penelitian ini berupa : 

1) Santri pondok pesantren 

 Dalam Pondok Pesantren Thoriqul Huda banyak santri yang 

menggunakan smartphone baik dikalangan santri usia kuliah bahkan yang 

sudah tidak kuliah/sudah bekerja.  Adapun mereka terbagai dalam beberapa 

kategori: 

a) Santri usia kuliah yang mukim di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

b) Para pengurus Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

      2) Peralatan (media yang digunakan) 

 Peralatan yang digunakan santri kuliah atau media yang digunakan 

adalah smartphone/hp. 

b. Sumber Data  

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung 

pada penelitian ini. Adapun yang dimaksud sumber data primer ini adalah  

mahasiswa santri, pengurus, ustadz Pondok Pesantren Thoriqul Huda dan 

juga media yang digunakan yaitu smartphone/hp.  
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2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder atau sumber data pembantu adalah data yang 

diambil dari literatur- literatur yang relevan seperti pengurus dan ketua 

pondok sesuai dengan tema penelitian dan juga hasil dari pengamatan peneliti 

terhadap para  mahasiswa santri. 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada sebuah studi kasus 

atau pembelajaran yang dilakukan secara sengaja, terarah, urut, dan 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan.
20

Metode ini digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan dan mengetahui tindakan santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

yang kuliah. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara 

terstruktur oleh dua orang atau lebih baik secara langsung maupun jarak jauh, 

untuk membahas dan menggali informasi tertentu untuk suatu tujuan tertentu 

pula.
21

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan 

mencatat dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun tidak, serta sumber data 
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arsip lainya. Penulis mengumpulkan foto-foto sebagai sumber data yang 

relevan. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul penulis melakukan pendekatan 

terhadap perilaku bermedia sosial di kalangan mahasiswa santri yaitu mengenai 

fenomena yang terjadi sekarang ini di Pondok Pesantren Thoriqul Huda.
22

 

Setiap penelitian dimulai dengan menjelaskan konsep penelitian yang digunakan, 

karena konsep penelitian ini merupakan kerangka acuan peneliti dalam mendesain 

instrumen penelitian. Sehingga peneliti memberi batasan definisi yang digunaan dalam 

penelitian ini.   

   

1. Santri  

Santri terbagi menjadi 2 macam, yang pertama santri mukim yaitu murid-

murid yang berasal dari luar daerah tersebut atau dari daerah tersebut dan menetap 

dalam asrama yang disediakan oleh pesantren untuk belajar dalam pondok pesantren 

tersebut. Ada beberapa alasan mengapa santri memilih menetap di pesantren, 

pertama yaitu ingin membahas kitab yang lain dibawah bimbingan kiai yang 

memimpin pesantren tersebut; yang kedua ingin memperoleh pengalaman 

kehidupan di dalam pesantren, baik itu sistem pengajaran, sistem pengorganisasian, 

sampai hubungan dengan pesantren lain; yang ketiga yaitu ingin memusatkan 

studinya di pesantren tanpa disibukan oleh kegiatan sehari-hari di rumah 

keluarganya. Dan santri yang pulang pergi dan tidak menetap di pondok pesantren 
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atau biasa disebut santri kalong yaitu santri yang dalam kesehariannya tidak 

menetap dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran di pesantren melainkan pulang 

pergi dari rumahnya sendiri; biasanya santri yang seperti ini mempunyai rumah 

yang dekat dengan lokasi pesantren.  

2. Pondok Pesantren  

Ridwan Nasir berpendapat bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan 

keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama islam yang 

umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan secara non-formal, yaitu 

dengan sistem bandongan dan sorogan. Dimana Kiai mengajar santri-santri 

berdasarkan kitab yang tertulis dalam bahasa arab oleh ulama-ulama besar sejak 

abad pertengahan (dalam dunia pesantren dikenal dengan kitab kuning), sedang para 

sanri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut.
23

 

Pondok pesantren memiliki Kebijakan melarang penggunaan alat komunikasi 

elektronik di lingkungan pesantren bertujuan untuk mengawasi dan membatasi 

santri berkomunikasi dengan dunia luar (apabila santri hendak berkomunikasi 

dengan keluarga maka harus melalui izin pengasuh pondok pesantren). Maka tidak 

heran jika tempat tinggal antara santri dan santriwati berada di tempat yang berbeda, 

dan lembaga pendidikannya di tempatkan secara terpisah. Akan tetapi pengasuh 

Pondok  Pesantren Thoriqul Huda memperbolehkan santri dengan pendidikan 

jenjang kuliah untuk mengakses teknologi, karena teknologi dapat membentuk 

perasaan, pikiran dan tindakan manusia. Manusia (yang dalam hal ini santri) 
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memiliki hubungan simbolik dengan teknologi. Tak terkecuali penggunaan media 

sosial di kalangan santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda mulai mengalami 

perubahan hamper dari seluruh aspek kehidupan para santri, mulai dari aspek 

psikologi santri sampai aspek kehidupan sosialnya dengan para santri yang lain, 

serta peraturan yang sudah mulai kendor yang seakan-akan sudah lepas kontrol, 

artinya peraturan bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan harus dipatuhi. 
24

 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian dan 

disampaikan dimana masing-masing bab akan diuraikan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Maka laporan penelitian ini tersistematikan sebagai berikut:  

Bab I: Pendahuluan. Berisikan tentang latar belakang mengapa penelitian ini 

dilakukan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat                                                              

penelitian secara akademis maupun praktis, kajian hasil penelitian terdahulu, kerangka 

konseptual.  

Bab II: Kajian teoritis. Dibagi menjdi dua sub-bab yakni kajian pustaka dan kajian 

teori. Kajian teori adalah kajian dimana yang menjadi landasan penelitian ini dilakukan. 

25
 

Bab III: Penyajian data. Dibagi menjadi dua sub-bab yaitu profil data dan deskripsi 

data penelitian. Profil data yang digunakan untuk memotret kondisi subjek penelitian 

dan deskripsi data yang merupakan jawaban dari fokus penelitian yang peneliti ajukan.  
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Bab IV: Intrepetasi hasil Penelitian. Dibagi menjadi dua sub-bab yaitu analisis data 

dan konfirmasi temuan dengan teori. Menguraikan hasil pembahasan terhadap data 

yang telah terdeskripsikan pada bab sebelumnya. Dengan demikian akan tergambar 

secara teoretik bagaimana temuan tersebut jika didiskusikan secara teortik.  

Bab V: Penutup. Ada dua sub-bab yakni simpulan dan saran. Pada bab terakhir ini 

peneliti akan menguraikan secara jelas dan singkat mengenai simpulan yang diperoleh 

dari penelitian yang telah dilakukan dan saran. 

                            

                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   BAB II 

   LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka  

a. Pengertian Pondok Pesantren  

Pondok pesantren atau yang disebut Pondhuk  dalam Bahasa Madura, 

merupakan lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh seorang ulama atau Kiai, 

yang mempunyai peranan penting dalam sejarah Islam di Indonesia, khususnya di 

pulau Jawa dan Madura. Pondok pesantren, mempunyai banyak nama yang berbeda 

dalam satu daerah dengan daerah yang lain, jika di aceh disebut rangkang atau 

meunasah, sedangkan di Sumatra Barat disebut surau.
26

 Istilah pondok pesantren 

dalam pemahaman sehari-hari kadang hanya disebut pondok (Phonduk dalam Bahasa 

Madura) atau pesantren saja, dan kebanyakan juga disebut secara bersamaan, yaitu 

pondok pesantren. Sedangkan di Indonesia lebih populer dengan sebutan pondok 

pesantren.
27

  Kata pondok berasal sendiri berasal dari bahasa Arab “funduq” yang 

berarti “hotel atau asrama”. Sedangkan kata pesantren diambil dari kata santri 

dengan memberikan awalan “pe” dan ditambah dengan akhiran “an” yang berarti 

“tempat tinggal atau tempat bermukim para santri”.
28

 

Ridwan Nasir berpendapat bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan 

keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama islam yang 

umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan secara non-formal, yaitu 
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dengan sistem bandongan dan sorogan. Dimana Kiai mengajar santri-santri 

berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa arab oleh ulama-ulama besar 

sejak abad pertengahan (dalam dunia pesantren dikenal dengan kitab kuning), 

sedang para sanri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren 

tersebut.
29

  

Banyak istilah tentang pondok pesantren seperti yang dikemukakan oleh 

beberapa tokoh dan para ahli. Diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Abrurrahman Wahid  

Pondok pesantren adalah komplek dengan lokasi yang umumnya terpisah 

dari kehidupan sekitarnya. Dalam komplek itu terdiri beberapa buah bangunan: 

rumah pengasuh, sebuah surau atau masjid, dan asrama tempat tinggal santri.
30

 

2. Zamakhsyari Dhofier  

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam 

tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan 

seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “kiai”. Asrama untuk 

para santri tersebut berada dalam lingkungan komplek pesantren dimana kiai 

bertempat tinggal, masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-

kegiatan keagamaan yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan 

                                                             
29

  Ridwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus 

Perubahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005),  22  
30

   Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2001),3. 



 

tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.
31

  

3. M. Arifin sebagaimana dikutip oleh Qomar:  

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana 

santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah 

yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan leadership seorang atau beberapa 

orang kiai dengan ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala 

hal. Dengan beberapa pengertian tentang pondok pesantren yang dijelaskan oleh 

para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah lembaga 

pendidikan Islam yang terdiri dari beberapa tempat untuk bermukim atau komplek 

yang di dalamnya terdapat seorang pengasuh atau Kiai (pendidik), yang mengajar 

imu agama dan mendidik para santri yang mondok (anak didik) dengan pelajaran 

kitab kuning dan didukung juga dengan sarana-sarana seperti masjid yang 

digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung dengan 

adanya asrama atau bilik, atau disebut juga pondok sebagai tempat tinggal para 

santri.  Sebagai suatu lembaga pendidikan yang sangat kental dengan nuansa Islam, 

pesantren dari sudut pandang sejarah dapat dikatakan sebagai “training center” 

yang otomatis menjadi “cultural central” pendidikan Islam.
32

  

Pondok pesantren memiliki banyak model system atau praktek pembelajaran 

yang bersifat klasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan metode pengajaran 
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yang klasik yaitu metode yang didalamnya terdapat seorang guru atau kiai yang 

membaca kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab yang 

sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kiai, yaitu terkenal dengan 

sebutan sorogan, santri yang biasa membaca kitab kuning, membacakan 

(mengajukan) sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca dihadapannya, kesalahan 

dalam membaca itu langsung dibenarkan dan dibimbing oleh guru atau kiai. 

 Selain itu disebutkan bahwa pondok pesantren adalah suatu bentuk 

lingkungan “masyarakat” yang unik yang fokus belajar ilmu agama khususnya dan 

memiliki tata nilai kehidupan yang positif. Komplek pondok pesantren minimal 

terdiri atas rumah kediaman pengasuh disebut juga kyai, masjid atau mushola, dan 

asrama santri. Tidak ada model atau patokan tertentu dalam pembangunan fisik 

pesantren, sehingga penambahan bangunan demi bangunan dalam lingkungan 

pesantren hanya mengambil bentuk sesuai lahan yang dimiliki lembaga yang ada. 
33

 

 

b. Santri   

Istilah sebutan santri pada mulanya dipakai untuk menyebut “murid” yang 

mengikuti pendidikan Islam. Istilah ini merupakan perubahan bentuk dari katashastri 

(seorang ahli kitab suci Hindu). Kata Shastri diturunkan dari katashastra yang berarti 

kitab suci atau karya keagamaan atau karya ilmiah.
34

 Santri adalah peserta didik yang 
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belajar atau menuntut ilmu di pesantren. Jumlah santri biasanya menjadi tolak ukur 

sejauh mana pesantren telah bertumbuh kembang. 
35

 

Manfred Ziemek mengklarifikasikan istilah santri ini kedalam dua kategori, 

yaitu santri mukim (santri yang bertempat tinggal di pesantren) dan santri kalong 

(santri yang bertempat tinggal diluar pesantren yang mengunjungi pesantren secara 

teratur untuk belajar agama). Ada beberapa alasan mengapa santri memilih menetap 

di pesantren, pertama yaitu ingin membahas kitab-kitab yang lain dibawah 

bimbingan kyai yang memimpin pesantren tersebut; yang kedua ingin memperoleh 

pengalaman kehidupan di dalam pesantren, baik itu sistem pengajaran, sistem 

pengorganisasian, sampai hubungan dengan pesantren lain; yang ketiga yaitu ingin 

memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukan oleh kegiatan sehari-hari di 

rumah keluarganya. Dan santri yang pulang pergi dan tidak menetap di pondok 

pesantren atau biasa disebut santri kalong yaitu santri yang dalam kesehariannya 

tidak menetap dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran di pesantren melainkan 

pulang pergi dari rumahnya sendiri, biasanya santri yang seperti ini mempunyai 

rumah yang dekat dengan lokasi pesantren. Pola kehidupan pesantren terinfestasi 

banyak hal yang harus diwujudkan dalam menjalani proses pendidikan. Diantaranya 

dari sekian banyak jiwa yang harus dimiliki seorang santri atau anak didik yang ada 

di pesantren adalah sebagai berikut:  

1) Jiwa Keikhlasan  

Jiwa ini tergambarkan dalam ungkapan “sepi ing pamrih”,yaitu perasaan 

semata-mata untuk beribadah yang sama sekali tidak termotivasi oleh keinginan 
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keuntungan-keuntungan tertentu. Jiwa ini terdapat dalam diri Kiai dan jajaran 

ustadz yang disegani oleh santri dan jiwa santri yang menaati-suasana yang 

didorong oleh jiwa yang penuh cinta dan rasa hormat. 

2) Jujur   

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.    

 3) Bertanggung jawab   

Sikap dan perilaku seseorang untuk merealisasikan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri dan masyarakat. 
36

  

4) Bergaya hidup sehat   

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup 

yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.   

5) Disiplin   

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan.  

6) Jiwa Kesederhanaan  

Kehidupan di pesantren diliputi suasana kesederhanaan yang bersahaja yang 

mengandung kekuatan unsur kekuatan hati, ketabahan, dan pengendalian diri 

didalam menghadapi berbagai macam rintangan hidup sehingga dapat membentuk 

mental dan karakter dan membentuk jiwa yang besar, berani, dan pantang mundur 

dalam segala keadaan.  

7) Jiwa Kemandirian  
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Seorang santri bukan berarti harus belajar mengurus keperluan sendiri, 

melainkan telah menjadi menjadi semacam prinsip bahwa sedari awal pesantren 

sebagai lembaga pendidikan Islam tidak pernah menyandarkan kelangsungan hidup 

dan perkembangannya pada bantuan dan belas kasihan orang lain, kebanyakan 

pesantren dirintis oleh Kiai dengan hanya mengandalkan dukungan dari para santri 

dan masyarakat sekitar.  

8) Jiwa Ukhuwah Islamiah  

Suasana kehidupan di pesantren selalu diliputi semangat persaudaraan yang 

sangat akrab sehingga susah senang dilalui bersama, tidak ada pembatas antara 

mereka meskipun sejatinya mereka berbeda-beda dalam berbagai hal.  

9) Jiwa Kebebasan  

Para santri diberi kebebasan dalam memilih jalan hidup kelak di tengah 

masyarakat. Mereka bebas menentukan masa depan dengan berbekal ilmu yang 

didapat dalam pendidikan selama berada di pesantren.
37

  

c. Media Sosial  

Percepatan perkembangan teknologi media merupakan salah satu fenomena 

yang mendominasi peradaban manusia. Kemunculan bentuk dan praktek media baru 

terkesan menjadi susul-menyusul dan kadang membuat pengguna (konsumen 

media), otoritas, bahkan pelaku industri media sendiri merasa kewalahan dan gagap 

untuk mengatisipasinya. Di tengah kondisi ini, istilah new media atau media baru 

menjadi mengemuka menjadi jargon yang merasuki tidak hanya di kalangan praktisi 

industri media, namun juga diantara para penelitidan pengkaji media yang 
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berkembang. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya 

bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, 

jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di 

seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial 

sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar 

ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

“user-generated content”. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa 

membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi 

informasi dan berkomunikasi.
38

 

 Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika 

media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial 

menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk 

berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi 

komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Saat 

teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh 

dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan 

dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone.
39

 

 Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan 

terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara 

                                                             
38 Ibid,. 
39 Ibid,. 



 

maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak 

menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. 

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti 

bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, 

radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka 

lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses 

menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat 

sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan.  

Kita sebagai pengguna sosial media dengan bebas bisa mengedit, 

menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai 

model content lainnya. Dengan penggunaan atau perjumpaan dengan internet, 

pesantren menghadapi tantangan serius sekurang-kurangnya pada dua hal. Pertama, 

internet saat ini merepresentasikan apa yang oleh Marshal McLuhan sebagai 

“kampung global” (global village), di mana dunia dengan adanya media elektronik 

publik yang pada zaman dahulu dikenal dengan radio dan tv telah menyempit begitu 

rupa selayaknya sebuah kampung besar.
40

Dengan adanya internet, jarak dan batas 

sudah tidak berfungsi lagi. Setiap orang yang mengakses internet dapat dengan 

seketika mengetahui apa yang sedang dan telah terjadi di belahan dunia lain serta 

berkomunikasi dengan siapapun di mana saja dengan mudah.  
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Pada saat inilah, di saat pesantren sudah mengenal internet, maka predikat 

“subkultur” yang disandangnya sebenarnya menghadapi ujian serius, karena pada 

saat itu pesantren sebenarnya telah menjadi bagian dari “kampung global” itu.   

Kedua, massifnya arus informasi yang disajikan oleh internet, apalagi ketika  

kapitalisasi media digital, berarti bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat 

atau setiap orang bisa mengakses banyak informasi. Di satu sisi, kondisi itu 

menguntungkan bagi sebagian masyarakat yang haus informasi untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan. Namun, di sisi yang lain, terpaan informasi tersebut bisa 

membuat situasi beban berlebih atas seluruh proses informasi yang diterima.  

Munculah paradoks masyarakat informasi, yaitu situasi di mana informasi 

yang justru membuat mereka kesulitan mencerna informasi yang diterima sekaligus 

membangun tata sosial dan budaya yang lebih baik.
41

 Pada titik ini, ketika sudah 

mengenal internet, pesantren mau tidak mau berhadapan dengan situasi ini, sehingga 

predikatnya sebagai “makelar dan filter budaya” selama ini benar-benar 

mendapatkan ujian yang serius bagi kita dan bagi pondok pesantren khususnya.  

Kehadiran teknologi/media yang memberikan pengaruh sangat besar dalam 

kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia pesantren. Pada umumnya manusia 

menggunakan teknologi dan dikelilingi teknologi hampir dalam setiap gerak 

kehidupannya. Contoh di pondok pesantren, para santri mendengar suara adzan dari 

pengeras suara, menghubungi keluarga di rumah menggunakan handphone, 

mengirim pesan ke keluarga di rumah juga menggunakan handphone, dan ditambah 
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lagi dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, banyak media sosial 

yang ditawarkan oleh penyedia layanan, seperti whatshaap, line, facebook, twiter, 

mesin pencari, seperti google, yahoo, dan lain sebagaimanya. Semua itu bisa diakses 

oleh siapa pun dengan syarat mempunyai alatnya, termasuk santri yang dapat 

mengaksesnya dengan bebas. 
42

  

d. Pengertian Perilaku  

 Perilaku dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku atau perbuatan 

individu atau tanggapan individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap. Setiap 

manusia pastilah memiliki perilaku yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang 

lainnya. Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan 

yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan dan baik 

disadari maupun tidak.
43

 

 Seiring dengan tidak disadari bahwa interaksi itu sangat kompleks sehingga 

kita tidak sempat memikirkan penyebabnya seorang menerapkan perilaku tertentu. 

Karena itu amat penting untuk dapat meneliti alasan dibalik perilaku individu, 

selama ia mampu mengubah perilaku tersebut.
44

 Perilaku atau aktivitas-aktivitas 

tersebut dalam pengertian yang tidak luas yaitu perilaku yang menampak (overt 

behavior) dan perilaku yang tidak menampak (inner behavior), demikian pula 
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aktivitas-aktivitas tersebut di samping aktivitas motorik juga termasuk aktivitas 

emosional dan kognitif. 
45

 

Sebagaimana diketahui perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau 

organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat dari stimulus yang 

diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus 

internal. Namun demikian sebagaian terbesar dari perilaku organisme itu sebagai 

respons terhadap stimulus eksternal. Bagaimana kaitan antara stimulus dan perilaku 

sebagai respons terdapat sudut pandang yang belum menyatu antara para ahli. Ada 

ahli yang memandang bahwa perilaku sebagai renspon terhadap stimulus, akan 

sangat ditentukan oleh keadaan stimulusnya, dan individu atau organisme seakan-

akan tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan perilakunya, hubungan 

stimulus dan respons seakan-akan bersifat mekanitis.
46

 

Menurut Louise Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood perilaku 

adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan .berarti sikap seseorang terhadap 

suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Menurut Heri Purwanto, 

perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang di sertai kecederungan 

untuk bertindak sesuai objek tadi Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan 

bahwa perilaku adalah proses interaksi individu dengan lingkunganya sebagai 

manifestasi hayati bahwa dia adalah mahkluk hidup. 

B. Kajian Teori 
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1. Teori Fenomenologi 

Fenomenologi pada awalnya merupakan kajian filsafat dan sosiologi. Edmund 

Husserl sendiri penggagas utamanya menginginkan fenomenologi akan melahirkan 

ilmmu yang lebih bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia, setelah sekian lama ilmu 

pengetahuan mengalami krisis dan distungsional. Fenomenologi kemudian 

berkembang sebagai macam metode riset yang diterapkan dalam berbagai ilmu sosial, 

termasuk didalamnya komunikasi, sebagai salah satu varian dalam penelitian 

kualitatif dalam payung paradigma interpretif. 

 Pengertian sederhana, sesungguhnya kita pada waktu-wakktu tertentu 

mempraktikan fenomenologi dalam keseharian hidup kita. Kita mengamati fenomena, 

kita membuka diri, kita membiarkan fenomena itu tampak pada kita, lalu kita 

memahaminya. Kita mmemahaminya dalam perspektif fenomena itu sendiri, 

bagaimana ia bercerita kepada kita. 

Kata Brouwer, seorang fenomenolog senang melihat gejala (fenomena). 

Melihat gejala merupakan dasar dan syarat mutlak untuk semua aktivitas ilmiah. Ia 

bukan ilmu, tetapi merupakan cara pandang, metode pemikiran, a way of looking at 

things. Untuk meyakinkan orang atas suatu fenomena, seorang fenomenolog akan 

mengajak orang untuk menyaksikan langsung fenomena yang bersangkutan, atau 

menunjukkannya melalui bahasa. Untuk memahami suatu gejala, maka tak ada jalan 

lain, kita harus sabar menyaksikannya, mendengarkannya, menyelami bahasa yang 

diungkapkannya.
47
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Bagi Brouwner, fenemenologi tidak bisa hilang dan menjadi syarat mutlak 

bagi seseorang yang mau memikirkan dasar dari usaha ilmiah atau dasar dari 

hidupnya sendiri. Lebih jauh, fenomenologi mengajarkan kita untuk membiasakan 

diri, tidak lagi melihat benda-benda, melainkan melihat fenomena. 

Fenomenologi, dengan demikian, secara sederhana dapat dipandang sebagai 

sikap hidup dan sebagai metode ilmiah. Sebagai sikap hidup, fenomenologi 

mengajarkan kita untuk selalu membuka diri terhadap berbagai informasi dari 

manapun berasal, tanpa cepat-cepat menilai, menghukumi, atau mengevaluasi 

berdasarkan prakonsepsi kita sendiri. Kita berdialog dengan fenomena yang kita 

hadapi. Kita membiarkan fenomena itu membuka mulutnya, bercerita tentang dirinya: 

kita bertanya, mendengarkan, dan menangkap pola serta maknanya. Sebagai metode 

ilmiah, fenomenologi menunjukkan jalan perumusan ilmu pengetahuan melalui tahap-

tahap tertentu, dimana suatu fenomena yang dialami manusia menjadi subjek 

kajiannya. 

Fenomenologi dicentuskan secara intens sebagai kajian filsafat pertama kali 

oleh Edmund Husserl, sehingga Husserl dipandang sebagai bapak fenomenologi. 

Filsafatnya sangat populer sekitar tahun 1950-an. Tujuan utama filsafat ini adalah 

member landasan bagi filsafat  agar dapat berfungsi sebagai ilmu yang murni dan 

otonom.
48

 Pada awal perkembanganya, fenomenologi merupakan seperangkat 

pendekatan dalam studi filosofis dan sosiologis, serta studi tentang seni. 
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Kemunculan fenomenologi oleh Husserl dilatarbelakangi oleh kenyataan 

terjadinya krisis ilmu pengetahuan. Dalam krisis ini, ilmu pengetahuan tidak bisa 

memberikan nasihat apa-apa bagi mmanusia. Ilmu pengetahhuan senjang dari praktik 

hidup sehari-hari. Hal ini, menurut Husserl, konsep teori sejati telah banyak dilupakan 

oleh banyak disiplin yang maju dalam kebudayaan ilmiah dewasa ini. Sehubungan 

dengan itu, Husserl mengajukan kritik terhadap ilmu pengetahuan sebagai berikut:
49

 

1. Ilmu pengetahuan telah jatuh pada objektivisme, yaitu cara memandang dunia 

sebagai susunan fakta objektif dengan kaitan-kaitan niscaya. Bagi Husserl, 

pengetahuan seperti itu berasal dari pengetahuan prailmiah sehari-hari, yang 

disebut lebenswelt. 

2. Kesadaran manusia atau subjek ditelan oleh tafsiran-tafsiran objektivistis itu, 

karena ilmu pengetahuan sama sekali tidak membersihkan diri dari kepentingan-

kepentingan dunia kehidupan sehari-hari itu. 

3. Teori yang dihasilkan dari usaha untuk membersihkan pengetahuan dari 

kepentingan-kepentingan itu adalah  teori sejati yang dipahami tradisi pemikiran 

barat. 

Dengan demikian, menurut Husserl krisis ilmu pengetahuan itu disebabkan oleh 

kesalahpahaman disiplin-disiplin ilmiah itu terhadap konsep teori sejati itu. Melalui 

fenomenologi, Husserl berusaha menemukan hubungan antara teori dengan dunia 

kehidupan yang dihayati, yang tujuan akhirnya untuk menghasilkan teori murni yang 
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dapat diterapkan pada praktik.
50

 Dengan kata lain, fenomenologi Husserl ini berangkat 

dari filsafat ilmu. Dalam hal ini, ia mengusulkan bahwa fenomena-fenomena itu, untuk 

dipahami, harus didekati dengan cara-cara yang khas. 

Edmund Husserl menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah sebenarnya telah 

terpisahkan dari pengalaman sehari-hari dari kegiatan-kegiatan dimana pengalaman dan 

pengetahuan itu berakar. Maka dari itu, ia menawarkan fenomenologi. Konsep 

fenomenologi Husserl dipengaruhi oleh konsep verstehen dari Max-Weber. verstehen 

adalah pemahaman. Realitas adalah untuk dipahami, bukan untuk dijelaskan.
51

 

Fenomenologi, sesusai dengan namanya, adalah ilmu (logos) mengenai sesuatu 

yang tampak (phenomenon). Dengan demikian, setiap penelitian atau setiap karya yang 

membahas cara penampakan dari apa saja merupakan fenomenologi. Dalam hal ini, 

fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis 

terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia.
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BAB III 

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI PONDOK PESANTREN THORIQUL HUDA 

A. Profil Data 

 1. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan observasi dan wawancara yakni atas 

dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian.
53

 

Kriteria ditentukan dari perkiraan kapasitas pengetahuan dan pengalaman subjek 

penelitian terhadap hal yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk memberikan 

informasi yang diperlukan. Subjek pada penelitian ini adalah 10 santri putra di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda .   

Berikut data informan penelitian yakni 10 santri putra dari Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda:   

a. Hasib Syaifudin, Mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda.    

b. Alif Nur Rohman, Mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda.    

c. Imam Iskandar, Mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda.    

d. Aminudin, Alumni IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda.    
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e. M. Safebriansyah, Mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda.   

f. Anggiyu Rahman, Mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda.  

g. Suroso, Mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda. 

h. Wahab Robiantoro, Mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda.  

i. Gusnanto, Mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda.   

j. Bukhori, Alumni pascasarjana Mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga santri di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda.       

Alasan peneliti memilih informan tersebut karena mereka merupakan santri 

di Pondok Pesantren Thoriqul Huda dan juga mahasiswa di IAIN Ponorogo yang 

aktif menggunakan media sosial dan sudah mewakili dari semua mahasiswa santri 

dan juga sudah cukup memberikan informasi kepada peneliti.   

2. Obyek Penelitian  

Objek pada penelitian ini adalah penggunaan media sosial pada studi kasus 

mahasiswa santri di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Dalam penelitian ini, penggunaan 

media sosial yang dilakukan para santri merupakan salah satu hal yang menyimpang dari 

peraturan pondok yang sebelumnya di terapakan di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

Karena pondok pesantren pada umumnya teramat ketat membatasi pergaulan dengan 

luar lingkungan pondok pesantren. Dan studi kasus pada mahasiswa santri di Pondok 



 

Pesantren Thoriqul Huda merupakan bagian dari keingintahuan peneliti tentang alasan 

manfaat dan tujuan penggunaan media sosial dikalangan santri Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda.   

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 

tepatnya di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Peneliti memilih santri di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda karena para santri yang sudah kuliah ataupun sudah bekerja 

diperbolehkan menggunakan media sosial.     

1.  Sajarah Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

a. Letak Geografis
54

 

Pondok Pesantren “Thoriqul Huda” terletak di jalan Syuhada’ no 194 Cekok 

Babadan Ponorogo dengan no telp (0352) 482119, tepatnya di utara kota Ponorogo 

kira-kira 2 Km pinggir kota Ponorogo berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara  : Desa Kadipaten. 

b. Sebelah Timur  : Desa Patihan Wetan. 

c. Sebelah Selatan: Desa Cokromenggalan. 

d. Sebelah Barat  : Desa Keniten. 

b. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Thoriqul Huda
55

 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda terletak di desa Cekok Babadan Ponorogo, 

yang mana pondok ini dibangun di atas sebidang tanah seluas + 150 M
2
, dulunya 

merupakan pondok yang mengajarkan ilmu kanuragan yang konsentrasi dalam ilmu 
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bela diri, kemudian daripada itu sedikit demi sedikit juga dimasukkan ilmu-ilmu 

syari’at, ‘ubudiyah serta pembelajaran Al-qur’ân hingga saat ini yang dipimpin langsuh 

oleh pengasuh. Seiring dengan berputarnya waktu dan atas dorongan masyarakat 

akhirnya pondok Pesantren ini mengalami perkembangan dalam sistem 

pembelajarannya. Pada awalnya, sistem pembelajaran yang diberlakukan di pondok ini 

adalah sistem klasikal, namun belum terstruktur dengan rapi kepengurusannya, 

pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di serambi masjid, dan segala yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran dan pengajian dipimpin langsung oleh 

pangasuh. Kemudian selang bebarapa tahun kemudian karena semakin bertambahnya 

jumlah santri struktur dan kurikulum pengajian direkonstruksi ulang sehingga 

mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya belajar 

di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Pada masa ini prosedur dan struktur pelaksanaan 

pembelajaran mulai tersusun dengan rapi, misalnya penambahan kurikulum pesantren, 

dan sistem pembelajaran mulai diberlakukan, hingga berdirinya madrasah diniyah 

Taslimul Huda Thoriqul huda yang saat ini jumlah santri putra dan putri sekitar seratus 

30 santri baik putra maupun putri.
56

 

Sekitar tahun 1915 M. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Thoriqul Huda 

mulai dirintis dan berbenah diri. Semua bermula dari nol hingga sedikit demi sedikit 

mengalami kemajuan. Hingga sampai sekarang sudah mengalami tiga periode, yang 

perinciannya sebagai berikut:  

1. Generasi Pertama kyai Dasuki Tahun 1915 M Sampai Dengan 1970 M.  
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Periode pertama ini di bawah pengasuh seorang  Kyai yang bernama Kyai 

Dasuki. Jumlah santri sekitar 50 anak, meliputi santri putra dan putri. Karena baru 

berdiri sekaligus mulai dirintis dan berbenah diri, maka keadaannya masih sangat 

sederhana. Mulanya para santri belum punya pondok tempat bermukim sehingga 

masih ikut di rumah bapak  kyai dan rumah-rumah para tetangga sekitar pondok. 

Setelah melalui jerih payah dan pengorbanan yang begitu besar dapat mendirikan satu 

lokal sebagai penampungan santri dan daya kuantitasnya dapat menampung santri 

sekitar 50 anak. Pembangunan Pondok merupakan hasil swadaya sendiri. yaitu 

dengan melibatkan santri dalam mendirikan bangunannya. Sedangkan sumber dana 

yang diperoleh adalah berupa waqaf dari masyarakat dan sebagian usaha sendiri 

untuk melengkapi kekurangannya. Lepas dari masalah bangunan, sistem 

pengajiannya berlangsung secara kontinyu. Pada mulanya pengajian dipusatkan di 

serambi masjid, yang bernama masjid Syuhada. Sedang jalannya pengajian diasuh 

langsung oleh Kyai dan di bantu beberapa ustadz, meliputi pengajian Al-qur’an dan 

kitab-kitab salafiyah. Setelah selang beberapa tahun, berkat kerja keras dan tekad 

yang tinggi akhirnya mampu mendirikan bangunan lagi sebagai majelis ta'lim (tempat 

belajar) yang digunakan hingga sekarang. 

Kondisi dan aktifitas seperti ini terus berlangsung hingga sekitar tahun 1970, 

di mana kyai Dasuki sudah memasuki usia lanjut yang harus banyak istirahat. Oleh 

karna itu secara keseluruhan berbagai bentuk kegiatan pondok  diteruskan oleh 

pengasuh pondok berikutnya.  



 

2. Genarasi Kedua Kyai Badaruddin Tahun 1970 M Sampai Dengan 1981 M.
57

 

Pada periode kedua ini di asuh seorang kyai yang bernama Kyai Badaruddin. 

Beliau adalah menantu dari Kyai Dasuki, walaupun keadaan pondok belum banyak 

mengalami kemajuan, namun sejumlah santri sudah bertambah dua kali lipat, yaitu 

sekitar 100 santri, di bawah asuhan Kyai Badaruddin ini Pondok semakin banyak 

mengalami kemajuan dan makin mantap dalam melangkah, hingga mampu 

menambah satu lokal pondok lagi.   

3. Genarasi Ketiga Kyai Fahruddin Dasuki Tahun 1981 M Sampai 2015.
58

 

Dalam perkembangan berikutnya Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok 

Babadan Ponorogo di asuh oleh Kyai Fahruddin Dasuki. Beliau adalah putra satu-

satunya dari Kyai Dasuki, dan penggagas nama Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

(yang disingkat PPTH) yang berarti jalan petunjuk. Sebelumnya PPTH masih 

berwujud pondok yang belum bernama dan belum teratur sistem pengajarannya.  

Beliau sangat menekankan agama Islam yang kaffah dan rahmatan lil alamiin, 

artinya pondok ini menekankan terhadap tauhid dan pentingnya hidup bermasyarakat. 

Beliau menuturkan bahwa kita harus menjadi seorang muslim yang mu'min dan 

bertauhid agar bisa selamat dunia dan akhirat. Muslim belum cukup, jika belum 

mu'min dan mu'min belum cukup, bila belum bertauhid. Dalam masalah pentingnya 

hidup bermasyarakat, beliau menuturkan bahwa kita nanti akan mengalami suatu 

keadaan yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan di pesantren, sebuah 
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kehidupan yang sangat membutuhkan kekuatan iman yang sangat kuat, yaitu 

kehidupan masyarakat yang kompleks dan beragam.
59

 

4. Generasi Keempat Nyai Munjiyatin Tahun 2015 Hingga Sekarang.
60

 

Pada genersi keempat ini perkembangan pondok pesantren thoriqul huda 

semangkin pesat dari semula, sehinga beliau pengasuh membentuk tim yaitu 

LPMP2TH Lembaga Penjaminan Mutu Pondok Pesantren Thoriqul Huda, LPMP2TH 

ini bertugas mengemas semua sruktur pesantren mulai dari pelaksanaan kegiatan 

yang paling kecil hingga penambahan kurikulum. Disini belaiu pengasuh Nyai 

Munjiyatin menambah kurikulum yaitu sekolah khusus kitab kuning (SKKK), pada 

aspek kitab Fiqih dan Nahwu Sorof dari kitab yang paling rendah hingga yang paling 

besar. Demi meningkatkan kualitas dan mutu santri. 

Perkembangan pada generasi Nyai Munjiyatin ini semangkin pesat dengan 

berdirinya Sekolah Menengah pertam pada tahun 2007 Masehi, Koperasi Pondok 

Pesantren (Koppontren) pada tahun 2005 Masehi, organisasi santri yang dinamakan 

Iksaluja (Ikatan Santri Luar Jawa) dan Ispada (Ikatan Santri Pacitan Thoriqul Huda) 

menambah pesatnya santri pondok pesantren thoriqul huda. Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda termasuk pondok Salafi yang khalafi yang berarti merupakan 

pesantren yang memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam lingkungan pondok 

pesantren. Sebuah pondok pesantren tidak akan terlepas dari belajar dan mengaji. 

Mulai dari tingkat menengah sampai tingkat atas (Madrasah Diniyah Awwaliyah 

sampai dengan Madrasah Diniyah Wustha dan SKKK Sekolah Khusus Kitab Kuning. 
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c. Visi dan Misi Pondok Pesantren Thoriqul Huda
61

 

Dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan, Pondok Pesantren “Thoriqul 

huda“ memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misinya sebagai berikut: 

Visi  

“Mencetak anak didik yang berbudi luhur, menjunjung nilai-nilai agama dan bangsa, 

serta mampu menjadi generasi penerus perjuangan alim ulama” 

Misi  

“Santri mampu memahami dan menterjemahkan akidah ahlu sunnah wal jama'ah, 

serta bisa membaca dan memahami kitab-kitab klasik (salaf) secara baik, serta dapat 

merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari” 

 

d. Jumlah keseluruhan santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda
62

 

Tabel: I jumlah keseluruhan santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

Jumlah Santri Pondok Pesantren “Thoriqul Huda” Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Kelas Jumlah Total 

Bukan kuliah Yang kuliah 

I 20 15 35 

II 28 10 38 

III 25 7 32 

IV 18 20 38  
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V 11 14 25 

VI 9 10 19 

TOTAL 187 

 

e. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Pendidikan di pesantren tidak terlepas peran dari para ustadz/guru. Demikian halnya 

dengan Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Ustadz yang membimbing dan mengajar di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda baik pendidikan formal maupun non formal. 

Sementara jumlah ustadz di di Pondok Pesantren Thoriqul Huda dapat dilihat dari tabel 

di bawah ini : 

Tabel: II jumlah ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

Data dewan Astidz Pondok Pesantren “Thoriqul huda” Cekok Babadan 

Ponorogo 

No Nama Jabatan Pelajaran 

1 Bu Nyai 

Munjiyati 

Pengasuh Tauhid+ tasauf 

2 Mahmudin 

Marsyahid 

Kepala bidang 

kepesantrenan 

Fiqih 

3 Kholid Ali H. Kepala madin Qowaidul fiqhiyah 

4 Abi Mahbub Ustadz Tauhid 

5 Moh. Rohani Ustadz Ahlak 

6 Moh. Sholeh Ustadz Tauhid 



 

7 Imam 

Subakir 

Ustadz Fiqih 

8 Imam 

Nawawi 

Ustadz Ushul fiqih 

9 M. 

Anwarudin 

Ustadz Tajwid 

10 Bisri Ustadz Hadist 

11 Nur Rohman Ustadz Fiqih 

12 Sugiharto Ustadz/wali kls VI Nahwu 

13 Abi Mahbub Ustadz Tafsir 

14 Gus 

Mahmudin S 

Ustadz/Wali Kls V Nahwu 

15 Sukamto Ustadz Ahlak 

16 M. Syahroni Ustadz Hadis 

17 Lukman 

Ansori 

Ustadz Tajwid 

18 Agus Ma'ruf Ustadz Ahlak 

19 Roin Anwari Ustadz Ahlak 

20 Fuad Fatahillah Ustadz Fiqih 

21 Widiya Astuti 

sari 

Ustadzh Mahid 

22 Suryani Ustadz Ahlak 



 

23 Khoiruddin Ustadz Ahlak 

24 Rihun Thoyyibi Ustadz Ahlak 

25 Hadi Mustofa Ustadz/wali kls I.B Nahwu 

26 Afif Fariawan Ustadz/wali kls IV Nahwu 

27 Ahmad Fatihul 

Umam 

Ustadz Hadist 

28 Ali Yusron Ustadz Tauhid 

30 Na`imatul 

Hasanah 

Ustadz Mahid 

31 Ni`matul 

Khoiriyah 

Ustadz Shorof 

33 Ibud Mahani Ustadz/wali kls I.A Nahwu 

34 M Aziz Ustadz/wali kls III Nahwu 

 

f. Pembagian tugas mengajar ustad/dzah pondok pesantren Toriqul Huda
63

 

Tabel: III pembagian tugas mengajar Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

No. Ustad/zdah Mapel KELAS 

1. Abi Mahbub Kifayatul Akhyar VI 

2. Imam Nawawi Tambihul Ghafilin VI 

3. Abdul Aziz Faroid III 

4. Roin Anwari Risalatul Muawanah V 
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5. Rikun Thoyibi Mukhtar Hadist IV 

6. Lukman Anshori Tarhib Watarghib III 

7. Agus Ma’ruf Tankihul Qoul V 

8. Afif Fariawan Mukhtar Hadis V 

9. Siswanto Hadis Syarif, Tarikh I 

10. Budi M Qomik Tugyan IV 

11. Bagus Rifai Mabadi Fiqih 1&2 I 

12. Ahmad Fatihul U Taisirul Kholak IIA/ IIB 

13. Suryani Mabadi Fiqih 3&4 IIA 

14. Ahmad Khoirudin Ibnu Aqil VI 

15. Miftakhul M Ahlakul Banin 3 I 

16. Yarno Eko S Asmawi & majmuk 3,4& 

mabadi fiqih 

III, 

II A&IIB 

17. Atik Nur H Anwarul Masalik IV 

 

g.  Kondisi Lingkungan
64

 

Adapun kondisi sarana pondok pesantren Thoriqul Huda dapat diketahui sebagai 

berikut: 

Tabel: IV kondisi Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

No Nama ruang / kamar Jumlah 

1 Ruang Belajar  15 lokal 
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2 Aula 1 lokal 

3 Masjid 1 lokal 

4 Kantor dan perpustakaan 2 lokal 

5 Ruang tamu putra dan putri 1 lokal 

6 Kantin putra dan putri 1 lokal 

7 Koperasi putra dan putri 1 lokal 

8 Kamar  putra dan putri 30 

9 Kamar mandi dan WC 10 

10 Dapur putra dan putri 1 

 

h.  Sruktur kelembagaan Pondok Pesantren Thoriqul Huda.
65

 

Adapun struktur atau susunan pengurus Pondok Pesantren Thoriqul Huda adalah 

sebagai berikut  
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Struktur Kepengurusan Pondok 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: 

: Garis Komunikasi 

 :       : Garis Komando 

 

 

 

Pengasuh 

Pembina  Penasehat  

Kep.Madin 

BP 

Wakil Madrasah Madin  

Sek. Pend 

Sek. Humas Ulya Wustho 

Sek. TU 3 th 3 th 

Santri 



 

2. Informan 

Subyek penelitian ini, peneliti memilih 10 informan yang sesuai dengan kriteria 

masing-masing individu yang telah ditentukan sebelumnya dan dirasa mampu 

memberikan informasi yang benar dan fokus pada penelitian ini. Dimana ke sepuluh 

informan sudah cukup lama tinggal di pondok, yang antara satu dengan lainnya 

berbeda. Yakni tentang perilaku bermedia sosial dan dampak bagi mahasiswa santri 

yang menggunakan media sosial di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan 

Pononogo. 

B. Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan pada penelitian ini yaitu, perilaku penggunaan media sosial di 

kalangan mahasiswa/santri pondok pesantren. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas 

dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang luas antara lain: berjalan, 

berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan lain sebagainya.
66

 

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. 

Peneliti mengamati berbagai perilaku santri yang ada di pondok pesantren maupun 

verbal dan non verbal. terkait dengan penggunaan media sosial di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda. Selain pengamatan tak hanya itu saja, tapi juga melakukan gerak cepat 

dengan menggali informasi terhadap informan sehingga mendapatkan informasi yaitu, 

dengan cara melakukan pendekatan kepada santri Thoriqul Huda. 

Pada waktu sepulang kegiatan umum sekolah atau di batas luar pondok, sejumlah 

perilaku santri pada jam luarnya tidak diketahui orang lain dikarenakan sudah 

                                                             
66 Hasil Observasi pada tgl 08 Juli 2019. 



 

beristirahat pada tempatnya masing-masing. perilaku santri berbagai macam induknya 

dari mulai kecil dan besar dalam pemikirannya tergantung pola kehidupan lingkungan 

pondok pesantren dan lingkungan masyarakat setempat. 

 Sementara perilaku santri pengguna media sosial mengalami beberapa 

perubahan beberapa persen teramati dalam bidang informal dan nonformal. Yang 

dimiliki para santri adalah “kemandirian” sebagai salah satu pedoman perilakunya 

sehari-hari di area lingkungan pesantren. 

Dalam hal ini lebih memperhatikan fokus dan memberikan tanggapan 

berdasarkan pengalaman yang ada pada kita. Di Pondok Pesantren Thoriqul Huda  

menjelaskan tentang: “bagaimana karakter di pesantren dapat diketengahkan sebagai 

salah satu contohnya, pesantren bernilai dengan keteguhan mampu memengaruhi, kalau 

tidak mewarnai atau membentuk masyarakat kaum santri, namun akhir-akhir ini, 

cenderung melemah, karena adanya fenomena ketergantungan pada pihak luar makin 

meluas pada beberapa aspek kehidupan”. Data penelitian dimulai sejak bulan juni hingga 

bulan agustus 2019.
67

 

Pengguna media sosial santri pondok pesantren merupakan sebuah kelompok 

atau individu. Media sosial juga bisa menjadikan dampak negatif pada perilaku santri 

yang belum mengerti  dalam mempergunakan, karena  santri belum mengerti akan 

dampak negatif bagi dirinya akan terjadi pada perilaku yang menyimpang melihat situs 

video tidak diinginkan, tidur sampai larut malam, jamaah menjadi malas dan juga buat 

ngerjain teman sekamarnya ketika tidur atau mandi dan lain sebagaianya serta menjadi 

kecanduan. 
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Setiap penelitian tujuan utamanya adalah untuk mencari jawaban yang diteliti 

pada salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah pengumpulan data. Berikut 

merupakan data deskriptif. 

1. Perubahan Perilaku mahasiswa santri yang menggunakan media sosial di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 

a. Tahap terjadinya penggunaan di pesantren 

Pada era globalisasi ini kehidupan santri mengalami perkembangan, kehidupan 

santri yang dulu masih sederhana sekarang sudah semakin modern. Mahasiswa 

diperbolehkan membawa hp pada jam 07:00 sampai pulang kuliah. Salah satu santri 

putra mengatakan “diperbolehkannya membawa hp di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda ini karena adanya tuntutan dari tugas-tugas dari perkuliahan yang terkadang 

dengan cara online”
68

 

Awalnya tidak mengijinkan kepada santri untuk menggunakan media sosial 

seperti hp dan lain-lain. Tetapi setelah adanya berbagai pertimbangan akhirnya 

pengurus dan ketua pondok mengizinkan untuk santri yang sudah kuliah diperbolehkan 

untuk menggunakan media sosial. Akan tetapi setiap 1 bulan sekali ada pemeriksaan 

oleh pengurus dan juga ketua pondok.
69

  

Dari segi perubahan perilaku mahasiswa santri yang menggunakan media 

sosial dapat dilihat dari berbagai hal seperti: 

a. Tata kerama 
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Perubahan perilaku yang paling menojol karena pengaruh media sosial 

adalah di bidang tata kerama santri tersebut yang mengalami perubahan 

yang signifikan, seperti tingkah laku yang kurang sopan kapada santri yang 

lebih tua. Dan tata karma atau pun sopan santun anak bisa di katakan sangat 

minim, baik kepada orang tua maupun ustadz yg ada.
70

 

b. Niat dan tujuan 

Santri/mahasiswa lupa atas niat dan tujuan awal dari rumah yaitu tujuan 

untuk belajar dan menimba ilmu karena sering menggunakan media sosial. 

Sehingga menjadi terlupakan bahkan hingga tidak ingat bahwa mereka dari 

rumah bertujuan untuk belajar dan belajar,hingga pada ahirnya malah 

tergiyur dan terpesona oleh media salah satunya menggunakan media 

sosial.
71

 

c. Kurang bersosial 

Karena kerseringan bermain dengan media sosial para santri/mahasiswa 

enggan untuk bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar pesantren, semisal 

ada kegiatan masyarakat di sekitar pesantren namun santri lebih senang 

bermain dengan media sosial tersebut ketimbang berbaur dengan 

masyarakat.
72

 

d. Moral  

Semenjak para santri itu menggunakan media sosial mereka merasa 

ketagihan ingin dan ingin menggunakan media sosial tersebut sehingga segi 
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moral dan perilaku anak yang terlalu tercandu dengan media sosial biasanya 

selalu terpaku dengan rasa ingin tahu, di mulai dari hal yang positif hingga 

terjerumus ke hal yang negatif.
73

 

Dengan demikian perilaku santri pun mengalami perubahan khususnya santri 

yang sudah duduk di bangku kuliah. Sebelum menggunakan media sosial nilai mereka 

sangat bagus, baik dalam  bidang hafalan, membaca kitab kuning, sorogan, disiplin 

dan tepat waktu masuk madrasah diniyah. Akan tetapi setelah diperbolehkannya 

menggunakan media sosial mereka mengalami perubahan perilaku yang sangat 

signifikan, yang awalnya mereka sangat disiplin kini mulai mengendor dan nilai 

mereka semakin merosot.
74

 Selain itu penggunaan media sosial juga menjadi faktor 

yang kuat dalam membentuk suatu karakter. Dimulai dari konsisten mengerjakan 

sesuatu tanpa sadar terbiasa dan menjadi karakter diri.
75

  

Kebiasaan dalam menggunakan media sosial apabila selalu digunakan di mana 

pun maka akan menjadi kebiasaan dan apabila dilakukan terus-menerus dan di ulang-

ulang. Hal tersebut yang menimbulkan perubahan perilaku bagi mahasiswa santri yang 

menggunakan media. 

b. Tahap faktor penggunaan media sosial di pesantren 

Tahap penggunaan media sosial adalah karena tempat lokasi pondok pesantren 

Thoriqul Huda sangat strategis dekat warnet, counter, sehingga mudahnya 

mendapatkan pengaruh dari luar. Sehingga perilaku mereka pun menjadi berubah, dan  

yang lebih memprihatinkan lagi terkadang hingga larut malam menggunakan media 
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sosial seperti smartphone, sehingga ketika masuk waktu subuh susah untuk di 

bangunkan  sehingga tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar setelah sholat subuh. 

2. Dampak mahasiswa santri yang menggunakan media sosial di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda 

Dari hasil pengamatan dan wawancara berbagai informan telah peneliti lakukan 

di Pondok Pesantren Thoriqul Huda bahwa dampak penggunaan media sosial dalam 

perilaku santri yaitu bisa berdampak positif dan negatif.   

 Dampak positif media sosial bagi santri yaitu seperti, media sosial sebagai sarana 

pembelajaran yang baru bagi santri untuk belajar, memudahkan santri untuk 

mencari pelajaran yang belum di mengerti dengan cara browsing, melihat di blog 

dan lain sebagainya. 

Dampak yang rasakan adalah dengan adanya media sosial sangat bermanfaat 

karena bisa membantu memperoleh informasi dari berbagai hal,mulai dari 

dunia dan seisinya hingga pada informasi yang ada baik itu  sekedar realita 

maupun fakta, dan menurut saya itu sangat bermanfaat, dengan alasan 

supaya kita tidak mudah untuk mempercayai hal apapun yang ada di sekitar 

maupun di kalangan luar.
76

 

 

 Dan memperoleh informasi yang ada baik itu sekedar realita maupun fakta. Adanya 

media sosial yang berupa smartphone sangat bermanfaat karena bisa membantu 

memperoleh informasi dari kampus terkait dengan tugas kuliah. Serta bisa menjadi 

alat dan mempermudah untuk berkomunikasi dengan orang lain baik itu keluarga 
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ataupun teman. Media sosial bisa menjadikan santri untuk mengembangkan potensi 

dalam berdakwah melalui aplikasi smartphone seperti facebook dan lain-lain.   

 Dampak negatif smartphone bagi santri yaitu seperti santri menjadi malas dalam 

belajar, tidak bisa konsentrasi sehingga mengakibatkan menurunnya nilai yang di 

dapat, serta menjadi malas dalam mengikuti kegiatan yang ada dalam pesantren 

sehingga santri menjadi mengulur waktu untuk bermain smartphone terlebih dahulu 

dari pada mengerjakan kegiatan. Dampak smartphone bagi perilaku santri bisa 

menjadikan penyalahgunaan seperti digunakan untuk hal yang negatfi. Santri 

menjadi kurang memiliki kepedulian dengan  keadaan yang ada di sekitarnya. 

“kalau lagi bosan banget pernah sih hehe buka Smartphone di kelas, lebih 

sering buka instagram media hiburannya haha Ehmm haha pernah, waktu 

ujian juga pernah tapi itu karena belajarnya masih kurang sama lupa-lupa 

gitu hehe sama kadang soal yang keluar beda sama yang kita pelajarin.”
77

 

    Dari adanya smartphone, santri menjadi kurang berinteraksi dengan yang 

lainnya sehingga timbulnya kesalahfahaman, menjadikan santri tepecah, dan 

timbulnya pertentangan santri tentang peraturan yang telah di tetapkan serta rasa 

kekeluargaan yang dimiliki santri selama ini telah tidak ada. Smartphone  bisa 

menjadikan santri boros dan terus tergantung dengan orang tua karena dengan 

adanya smartphone pengeluaran keuangan santri menjadi banyak.   

“dalam berkomunikasi santri dulu dengan sekarang sudah berbeda... santri 

dulu dalam berpakaian sangat sopan sekali dari pada sekarang, santri sekarang 

itu dalam berpakaian uda macem-macem modelnya.. Ya begini lah... uda 
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perkembangan zaman soalnya. Sifat-sifat santri dulu juga sudah sangat 

berbeda sekali dengan sekarang. Santri sekarang itu lebih berani daripada 

dulu, kalau dulu itu santri-santrinya tawadhu‟, santri santri dulu tidak ada 

yang membawa Hp seperti sekarang. Kalau sekarang hampir semua punya, 

berbeda jauh banget lah dengan santri zaman dahulu….
78

 

 

Menurut ungkapan diatas penggunaan media sosial smartphone terkadang 

membawa dampak bagi yang menggunakannya. Contohnya santri zaman dahulu yang 

belum mengenal media sosial masih memiliki rasa tawadhu’ kepada guru maupun 

kepada orang lain. Sedangkan santri zaman sekarang  sudah mulai kehilangan sikap 

tawadhu’ tersebut karena pengaruh atau dampak dari penggunaa media sosial yang 

berupa smartphone dan lain sebagainya. 
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 BAB IV  

ANALISA PERILAKU BERMEDIA SOSIAL DI KALANGAN 

MAHASISWA/SANTRI DI PONDOK PESANTREN THORIQUL HUDA 

A. Temuan Penelitian 

Tahapan analisis data berdasarkan hal tersebut, proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Pada tahapan ini, telah melakukan analisis data dan hasil penelitian yang 

dilakukan secara langsung di lapangan. Pada penelitian memfokuskan pada perumusan 

dan menjelaskan dua masalah yaitu perubahan perilaku mahasiswa/ santri Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda yang menggunakan media sosial (smartphone) dan dampak 

dari media sosial bagi santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo. Pada 

penelitian ini  ketika berlangsungnya wawancara kepada beberapa informan 

menemukan titik temunya selama proses pengumpulan data. Setelah selesai 

pengumpulan data dan untuk di slektif lagi. Pada penelitian ini, mendapatkan informasi 

yang diperoleh dari informan tentang perubahan perilaku pengguna media sosial 

“smartphone” pada mahasiswa/santri dan dampak dari media sosial  yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perubahan perilaku bermedia sosial di kalangan mahasiswa/santri di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo 



 

Penggunaan media sosial di pondok pesantren, peneliti lebih mengarahkan 

pada perubahan perilaku  mahasiswa santri yang menggunakan media sosial 

(smartphone). Ketika  berlangsungnya wawancara peneliti mendapatkan informasi 

yang riil permasahannya yaitu tentang perubahan dari segi tata kerama, niat dan 

tujuan kurang bersosial dan moral dari para santri tersebut. Pada waktu pulang 

kuliah atau batas diluar pondok sejumlah santri masih menggunakan handphonenya 

diluar, sehingga mahasiswa mengalami perubahan perilaku.
79

 Jika perilaku 

semenjak mereka belum mengunakan media sosial selalu disiplin dalam melakukan 

kegiatan apapun, akan tetapi setelah para mahasiswa/santri mengenal media sosial 

perilaku mereka berubah menjadi kendor dan tidak disiplin. Akan tetapi tidak 

sedikit mahasiswa yang semakin semangat dalam mengikuti kegiatan baik itu 

kegiatan didalam pesantren maupun kegiatan diluar pesantren. Mereka mengaku 

dengan adanya media sosial di kawasan pesantren menjadi semangat dan lebih rajin. 

“Media sosial sangatlah perlu di kawasan pesantren apalagi untuk zaman 

sekarang ini, karena adanya media sosial sangat membantu mereka untuk 

mengetahui informasi maupun mencari informasi baik dalam perkuliahan 

maupun kegiatan yang lain, dan juga mempermudah dalam 

berkomunikasi”.
80

 

 

Pembahasan Hasil Penelitian Sebagaimana sudah di jelaskan mengenai dampak 

dari media sosial terhadap perilaku mahasiswa/santri di  Pondok Pesantren Thoriqul 
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Huda Desa Cekok Kec. Babadan Kab. Ponorogo, dan di sesuaikan dengan hasil 

penelitian dengan beberapa informan. Didapatkan informasi bahwa media sosial 

(smartphone) dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan 

perilaku para mahasiswa/santri yang ada di pesantren yang awalnya mereka sangat 

disiplin kini mulai mengendor dan nilai mereka semakin merosot.
81

, baik berdampak 

positif maupun berdampak negatif.  Dari hasil penelitian di dapati masih ada sebagian 

mahasiswa yang belum terlalu paham benar tentang cara menggunakan media sosial 

smartphone dengan benar, itu di tandai dengan kurangnya pemanfaatan situs-situs atau 

aplikasi-aplikasi yang sebetulnya dapat membantu dalam melaksanakan aktifitas setiap 

hari baik di perkuliahan maupun di pesantren. Adapun beberapa manfaat positif yang di 

alami di antaranya, dapat membantu santri yang sudah kuliah untuk dapat 

berkomunikasi dengan teman ataupun berkomunikasi dengan dosennya secara cepat 

dan tidak mengenal ruang dan waktu, adapun hal positif lainya dari penggunaan 

smartphone seperti dapat mengisih waktu luang dengan memainkan aplikasi yang ada 

pada smartphone seperti game, pemutar video, pemutar musik, internet, dll.
82

 

Smartphone juga dapat membantu santri khususnya santri yang sudah kuliah untuk 

mendapatkan informasi yang penting berhubungan dengan tugas kuliah. Namun dari 

hal-hal posif yang di rasakan adapun hal-hal negatif yang mereka alami seperti, 

terjadinya gangguan kesehatan yang di akibatkan dari penggunaan smartphone dengan 

waktu yang lama, gangguan yang sering terjadi seperti gangguan mata, kepala, tangan, 

leher, dan beberapa organ tubuh yang lain. Adapun gangguan kesehatan yang di rasakan 
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seperti susah tidur, mudah lelah, tingkat emosi menjadi lebih tinggi, sakit kepala, dll. 

Adapun hal negatif yang di alami adalah terganggunya konsentrasi dan waktu dalam 

melakukan kegiatan di pesantren, merusak nilai-nilai kebersamaan antar santri dengan 

santri lain, juga mengganggu  kedisiplinan mereka dalam mengikuti kegiatan yang ada 

di pondok pesantren, yang di akibatkan dari perubahan perilaku mahasiswa/santri yang 

kecanduan penggunaan media sosial smartphone.
83

 

Hal mana memberinya wawasan yang cukup memadai untuk merumuskan 

langkah-langkah ideal, yang tidak hanya benar menurut standar pesantren tetapi juga 

realistis menurut standar kehidupan sehari-hari santri. Bersamaan dengan itu, semakin 

kuat pula legitimasi yang dimaksud berbasis pada penerimaan putusan, dapat pula 

diartikan sebeberapa jauh santri dan mengakui kewenangan, keputusan, kebijakan yang 

diambil oleh seseorang dengan  pendekatan lebih. 

Dalam paparan yang diungkapkan oleh Wahab Robiantoro “Dampak yang saya 

rasakan adalah dengan adanya smartphone sangat bermanfaat karena bisa membantu 

cara berkomunikasi yang baik dan benar juga bisa terjadi yang tidak benar atau tidak 

baik oleh pengguna dan juga mempermudah untuk mengerjakan tugas kuliah karena 

semua yang serba online.” di pertanggung jawabkan kepada santri itu sendiri setiap 

santri untuk memenuhi kewajiban atas dirinya sendri dan memecahkan masalah yang 

dihadapinya secara mandiri, biasanya seorang santri disebuah pesantren bertanggung 

jawab mematuhi segala peraturan yang berlaku di pesantrennya.
84

 Selain itu, ia juga 

bertanggung jawab kepada dirinya sendiri untuk menimba dan pengalaman di pesantren 

                                                             
83 Hasil Observasi di PP.Thoriqul Huda, 2019 

 84 Lihat transkrip wawancara, 09/W/30-VII/2019  



 

sebuah perubahan perilaku pengguna telepone tanpa mengabaikan kesehatan mental 

dan fisik  selanjutnya menyatakan terhadap keluarga  ia harus berusaha karena keluarga 

yang menginginkannya menjadi orang yang berguna dengan keadaan membaik. 

 Keterkaitan dengan pada perubahan perilaku santri pengguna media sosial 

berupa smartphone ini  banyak fitur yang digunakan melalui ungkapan salah satu 

mahasiswa/santri dengan bermaksud ingin menjawab pertanyaan sebelumnya. Ia tidak 

boleh berdiam diri saja sementara yang lain menyibukkan diri dengan hal yang berbeda-

beda. Perbuatan dan tindakan terkait dengan norma atau aturan yang berlaku 

didalamnya. Sewajarnya saja menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya 

dengan tanggung jawab ini salah satu nilai menonjol pada perubahan perilakunya. 

Perilaku ini lebih bisa saling mengerti dan dipenuhi oleh kesadaran, maka 

tantangan kehidupan lingkungan santri, jika mereka saling tenggang rasa, saling 

toleransi, semuanya akan lebih mudah. Dalam temuan yang pertama ini peneliti 

menemukan perubahan perilaku terhadap mahasiswa santri yang menggunakan media 

sosial smartphone, yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh perasaan, tindakan, sikap 

keyakinan, kenangan atau rasa hormat kepada orang lain. 

Perubahan perilaku diartikan sebagai berubahnya perilaku seseorang dari pola 

perilaku sebelumnya, artinya ada perbedaan dalam berperilaku dan melakukan perilaku 

baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. 

Melalui fenomenologi Husser, peneliti berusaha menemukan antara teori dengan 

dunia kehidupan yang dihayati. Dengan kata lain fenemonologi merupakan kajian 

filsafat yang mengusulkan bahwa fenomena-fenomena itu untuk dipahami dan harus di 

dekati dengan cara yang khas. Memahami fenomenologi secara deskriptif serta 



 

introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman 

langsung seorang peneliti yang juga terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan santri.
85

 

2. Dampak bagi mahasiswa/santri yang menggunakan media sosial smartphone di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo 

Dari hasil pengamatan dan wawancara berbagai informan telah peneliti 

lakukan di Pondok Pesantren Thoriqul Huda bahwa dampak penggunaan 

smartphone dalam perilaku santri yaitu bisa berdampak positif dan negatif.   

a. Dampak positif smartphone bagi santri yaitu seperti smartphone sebagai sarana 

pembelajaran yang baru bagi santri untuk belajar, memudahkan santri untuk 

mencari pelajaran yang belum di mengerti dengan cara browsing, melihat di 

blog dan lain sebagainya. Smartphone bisa menjadikan santri untuk 

mengembangkan potensi dalam berdakwah melalui aplikasi smartphone seperti 

facebook dan lain-lain.
86

  

Dengan kemajuan teknologi pada internet, sesorang dapat mengenal 

serta menjalin komunikasi dengan banyak orang. Menambah ilmu pengetahuan 

Karena dapat dengan mudah untuk mengakses  ataau mencari situs yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 

b. Dampak negatif smartphone bagi santri yaitu seperti santri menjadi malas dalam 

belajar, tidak bisa konsentrasi sehingga mengakibatkan menurunnya nilai yang 

di dapat, serta menjadi malas dalam mengikuti kegiatan yang ada dalam 

pesantren sehingga santri menjadi mengulur waktu untuk bermain smartphone 
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terlebih dahulu dari pada mengerjakan kegiatan. Dampak smartphone bagi 

perilaku santri bisa menjadikan dalam penyalahgunaan seperti digunakan untuk 

hal yang negatif. Santri menjadi kurang memiliki kepedulian kepada keadaan 

yang ada di sekitarnya. Dari adanya smartphone, santri menjadi kurang 

berinteraksi dengan yang lainnya sehingga timbulnya kesalahfahaman, 

menjadikan santri tepecah, dan timbulnya pertentangan santri tentang peraturan 

yang telah di tetapkan serta rasa kekeluargaan yang dimiliki santri selama ini 

telah tidak ada. Media sosial bisa menjadikan santri boros dan terus tergantung 

dengan orang tua karena dengan adanya smartphone pengeluaran keuangan 

santri menjadi banyak.
87

   

   Pada penelitian ini menggunakan teori fenomenologi, sebuah teori yang 

dikemukakan oleh Edmund Hussserl, yaitu mencari jawaban tentang makna dari suatu 

fenomena, konfirmasi temuan dengan teori dibuat oleh penulis yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

1. Pertama, yang dihasilkan oleh data peneliti dimana mahasiswa santri merupakan 

perihal perubahan perilaku mahasiswa santri di Pondok pesantren Thoriqul Huda 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media sosial (smartphone). Ada 

lima jenis santri yakni santri profesi, santri kultur, santri modern, santri tradisional 

dan santri kaleng. Semua jenis santri tersebut sebagai sudut pandang materi 

pendidikan, dalam segi hal metode itu semua sama yang berbeda adalah pada peran 

dan karakteristik santri itu sendiri, perilaku pengguna smartphone pun menyadari 

perubahan perilaku mana pada lima jenis santri tersebut. 
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2. Kedua, mengetahui dari dampak menggunakan media ssosial di kalangan 

mahasiswa santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Sebagaimana yang dikatakan 

Brouwer, seorang fenomenolog sering melihat gejala (fenomena) melihat gejala 

merupakan dasar dan syarat mutlak untuk semua aktifitas ilmiyah, ia buku ilmu 

tetapi merupakan cara pandang, metode pemikiran a way of looking at things, untuk 

meyakinkan orang atas fenomena yang bersangkutan atau menunjukkannya melalui 

bahasa. Serta memahami gejala atau fenomena yang sedang berlangsung dan dapat 

dirasakan oleh indra manusia. 

Dalam memahami fenomena, fenomenologi memiliki metode atau langkah. 

Pertama, melihat fenomena sebagai esensi, sebagai fenomena murni. Fenomenolog 

melakukan reduksi. Yaitu macam abstraksi, melihat sesuatu dan menutup mata 

untuk hal lain.
88

 Reduksi yang pertama adalah mengahap sesuatu fenomena sebagai 

hal yang menampakkan diri dan tidak melihat hal itu sebagai hal yang ada. Reduksi 

yang kedua adalah melihatnya sebagai sesuatu yang umum. Kita melihat esensi, kita 

tidak melihat orang sedang mengajar di kelas, misalnya, tetapi memandangnya 

sebagai dunia pendidikan. Reduksi ketiga adalah kita menutup mata untuk hal yang 

berhubungan dengan kebudayaan. Reduksi terakhir, reduksi transedental adalah 

bahwa fenomena dilihat dari segi supra individual sebagai objek untuk suatu subjek 

umum. Persoalan Objektifitas. Suatu fakta yang diteliti dalam perspektif 

fenomenologi bersifat subjektif, yakni berdasarkan penuturan para subjek yang 
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mengalami fakta atau fenomena yang bersangkutan. Bagaimana mengatasi 

subjektivitas si subjek yang diteliti atau peneliti itu sendiri. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   BAB V 

          PENUTUP   

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan kemudian dianalisis maka penyusun dapat memberikan 

kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Perubahan perilaku mahasiswa santri dalam penggunaan media sosial 

(smartphone) di Pondok Pesantren Thoriqul Huda dapat dilihat dari sebelum 

menggunakan media sosial santri terbatas ilmu pengetahuannya, namun setelah 

adanya media sosial ilmu pengetahuan mereka samakin bertambah karena 

memanfaatkan media sosial tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif. Dan juga  

tidak dipergunakan untuk perilaku yang menyimpang seperti hal-hal yang negatif. 

Dengan adanya media sosial, santri bisa mengapresiasikan pengatahuan ilmu 

agama mereka, dengan membuat tulisan-tulisan di media sosial atau status yang 

bernuansa agama di media tersebut, serta sebagai media dakwah bagi santri di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda dan juga menjadi fenomena yang trending di 

didalam pondok pesantren.  

2. Meski media sosial memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki dampak yang 

buruk bagi santri. Dengan membuka atau mengakses media sosial yang berupa 

smartphone, selain bertujuan dakwah, mahasiswa santri tidak mau ketinggalan 

dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Selain itu santri ingin 

mempersiapkan diri setelah tamat dari pesantren, supaya tidak ketinggalan 

informasi yang sedang berkembang, dan bertujuan tidak memutuskan silaturrahim 

dengan para alumni Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Penggunaan media sosial 



 

dapat memberikan manfaat bagi santri dalam upaya untuk menambah wawasan 

santri dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, sehingga santri mampu 

mengimbanginya, dengan cara belajar dari group facebook dan whatsapp  para 

alumni maupun pesantren yang lain. Serta bermanfaat bagi santri, untuk bisa 

mengembangkan potensinya dalam berdakwah, dengan melalui media sosial. 

Sedangkan segi negatifnya para santri semakin menurun dalam bidang hafalan, 

nilai ujian, kedisiplinan dan juga berkurangnya rasa sosial kepada orang/santri 

yang lain karena asyik bermain dengan smartphonenya. 

B. Saran   

Dari hasil penelitian yang berupa karya tulis ilmiah yang berjudul “Perilaku 

bermedia sosial (smartphone) di kalangan mahasiswa santri di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda” ada beberapa saran yaitu:  

1. Dengan di tulisnya skripsi ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk penelitan 

selanjutnya dan bagi santri harus bisa menyeleksi dalam penggunaan media sosial 

supaya tidak terpengaruh oleh dampak negatifnya, terutama dalam menggunakan 

media sosial tersebut. Karena sudah banyak contoh kasus dari penyalahgunaan 

media sosial.  

2. Sebagai mahasiswa santri yang aktif menggunakan media sosial smartphone 

usahakan jangan sampai diperalat oleh media sosial, dan gunakanlah media 

tersebut dengan sesuai porsinya saja 
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