
ABSTRAK 

Perilaku Menyimpang Dikalangan Santri Pondok Pesantren  
(Studi Kasus: Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Pincuran Tinggi 

Panyalaian X Koto Kabupaten Tanah Datar). 
Oleh: Muhamad Jamil Akhir, 2008 – 00469. 

 
Lembaga pendidikan pondok pesantren sangat identik dengan pendidikan 

moral religius, adanya penanaman nilai agama secara intensif melalui sistem 
boarding school (asrama sekolah), seharusnya menjadikan santri jauh dari 
perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, yang lebih 
lazim dikenal dengan perilaku menyimpang. Kenyataanya adalah ternyata masih 
ada ditemukan perilaku menyimpang pada santri Modern Nurul Ikhlas Pincuran 
Tinggi Panyalaian X Koto Kabupaten Tanah Datar, khususnya pada santri putra. 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengungkap dan mengetahui apa faktor 
yang  menyebabkan masih ditemukannya penyimpangan dalam sebuah lembaga 
pendidikan pondok pesantren. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori  kontrol sosial oleh Albert J. Reiss. Teori ini menfokuskan pada teknik-
teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan 
membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. 
Untuk maksud yang lebih teoritis bagaimana kemampuan kelompok atau lembaga 
sosial membuat aturan-aturan yang efektif. Menurut Albert J. Reis ada dua kontrol 
yang harus dikaji melihat sebuah perilaku menyimpang yaitu personal kontrol dan 
sosial kontrol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi 
kasus instrinsik. Teknik pemilihan informan secara snowball sampling. Jumlah 
informan secara keseluruhan adalah 42 orang. Santri putra berjumlah18 orang, 
orang tua/wali berjumlah 9 orang,  ustadz/ustadzah berjumlah 11 orang pihak 
terkait yang ada di lingkungan pondok berjumlah 4 orang. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta 
dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Langkah-
langkahnya yaitu mereduksi data, mendisplay data dan penarikan kesimpulan 
akhir 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perilaku mnyimpang 
dikalangan santri putra pondok pesantren Modern Nurul disebabkan oleh adanya 
faktor-faktor sebagai berikut: (1) Kuatnya norma atau peraturan yang berlaku di 
pondok. (2) Ketidakefekifan kontrol sosial. (3) Kurangnya perhatian dan 
bimbingan orang tua. (4) Tidak adanya minat atau keinginan santri untuk sekolah 
di lembaga pendidikan pondok pesantren. (5) Keluarga yang tidak harmonis 
(broken home). (6) Pengaruh media massa dan teknologi. 


