
 

 

ABSTRAK 

Ika Kamelia: “Pola Asuh Spiritual Di Pondok Pesantren Al-Falah Biru Garut”. Skripsi. 
Program Strata 1 Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung 2019. 

Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, manusia dihadapkan dengan 
semakin banyaknya tantangan. Manusia dituntut untuk bisa survive ditengah 
kencangnya arus teknologi yang banyak permasalahan yang timbul. Masyarakat yang 
kuat tercermin dari keluarga yang kuat. Orang tua menjadi komponen utama dalam 
pembentukan karakter para anggota masyarakat. Untuk itu, pemilihan pola asuh yang 
tepat dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang anak. Namun banyak 
orang tua yang tak mampu memberika pendidikan dan pengasuhan yang baik, terlebih 
dengan dasar agama yang kuat. Sehingga banyak orang tua yang memilih pesantren 
sebagai tempat pendidikan dan pembentukan karakter anak. Pondok pesantren Al-Falah 
Biru menjadi salah satu pondok pesantren Al-Falah Biru merupakan pondok pesantren 
yang di lingkungannya terdapat pusat tarekat Tijaniyah. Sehingga dalam pola asuhnya 
akan terdapat perbedaan dengan pondok pesantren lain. 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memaparkan gambaran umum 
kehidupan di pondok pesantren Al-Falah Biru, memaparkan metode pola asuh spiritual 
di pondok pesantren Al-Falah Biru, serta untuk memaparkan implikasi dari penerapan 
pola asuh spiritual terhadap santri di pondok pesantren Al-Falah Biru. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitaif dengan sumber data primer 
yang diperoleh dari kiyai, pengasuh serta santri. Untuk mengumpulkan data, digunakan 
teknik-teknik seperti observasi, wawancara serta menyalin dokumen. Data yang telah 
diperoleh kemudian dianalisis secara induktif. Yakni data yang telah terkumpul 
kemudian direduksi dengan memilah dan memilih data kemudian dapat ditarik 
kesimpulan. 

Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa pada dasarnya kehidupan di pindok 
pesantren Al-Falah biru hamper sam dengan kehidupan di pondok-pondok lainnya. 
Namun, yang membedakannya adalah dari beberapa kegiatan yang terdapat di pondok 
pesantren Al-Falah Biru erat kaitannya dengan amalan-amalan yang ada dalam tarekan 
Tijaniyah. Metode pola asuh yang dilakukan di pondok pesantren Al-Falah Biru yakni 
dengan metode tobat dan z\ikir, memberikan tauladan serta dengan berusaha memahami 
karakter anak. 
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