
 

 

ABSTRAK 

 

Millatul Jannah: Pola Interaksi Santri Putri di Pondok Pesantren (Penelitian di 

Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin 

Kabupaten Cirebon Tahun Ajaran 2019) 

 

Penelitian ini berangkat dari fenomena aktivitas sosial santri di pondok 

pesantren. Di mana para santri dalam melakukan segala kegiatannya di pondok 

pesantren dengan berinteraksi. Di Pondok Pesantren Putri Kebon Jambu Al-Islamy 

terdapat budaya pola interaksi santri yang dibentuk oleh dua proses yaitu proses 

asosiatif (persatuan) dan proses disosiatif (perpecahan). Kedua bentuk tersebut 

berdampingan memenuhi lingkungan pondok pesantren. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola interaksi yang terjadi antar 

santri putri di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, selain itu untuk 

mengetahui bagaimana dampak dari proses asosiatif dan proses disosiatif antar 

santri serta untuk mengetahui upaya pesantren dalam membentuk pola interaksi 

antar santri di lingkungan pesantren. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari John Lewis 

Gillin dan John Phillip Gillin mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu proses 

asosiatif (kerjasama, akomodasi dan asimilasi), proses disosiatif (kompetisi, 

kontravensi dan konflik). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi partisipan, 

wawancara terstruktur dan mendalam, kemudian studi kepustakaan atau 

dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola interaksi yang dibentuk antar 

santri terdapat dua bentuk yaitu proses asosiatif yang mengacu kepada persatuan 

(kerjasama, akomodasi dan asimilasi) dan proses disosiatif yang mengacu kepada 

perpecahan (kompetisi, kontravensi dan konflik). Dampak positif yang didapatkan 

dari proses asosiatif yaitu integrasi, solidaritas dan toleransi yang tinggi antar santri. 

Sedangkan dampak negatif dari proses disosiatif yaitu saling bersaing, terpecah 

belah dan saling membenci. Kemudian sejauh ini upaya pesantren dalam 

membentuk pola interaksi antar santri dengan pengajian kitab adab dan kitab 

akhlaqul banat serta aturan tertulis yang dibuat oleh pesantren. 
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