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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5. 1.   Simpulan 

5.1. 1. Simpulan Umum 

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan, 

peneliti menarik kesimpulan terhadap penelitian “Tinjauan Sosiologis 

tentang Fenomena Ghasab di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif 

Penyimpangan Sosial (Studi Kasus di Pesantren Persatuan Islam 67 

Benda Tasikmalaya) bahwa fenomena ghasab sering terjadi di 

lingkungan pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. 

Fenomena memfungsikan barang milik orang lain tanpa seizin 

pemiliknya menular dari satu santri kesantri lainnya. Meskipun para 

santri memahami bahwa ghasab merupakan salah satu bentuk perilaku 

yang melanggar norma yang ada di pondok pesantren, akan tetapi hal ini 

terus terjadi. Faktor penting yang memengaruhi terjadinya fenomena 

ghasab di pesantren persebut diantaranya adalah faktor individu, 

lingkungan sosial, faktor situasional, faktor kultural dan faktor tidak 

meratanya fasilitas. Fenomena ghasab memberikan citra negatif 

terhadap lingkungan pondok pesantren serta membawa dampak negatif 

terhadap interaksi sosial santri. Santri, pengurus dan pembina sepakat 

bahwa fenomena ghasab merupakan bagian dari penyimpangan sosial, 

karena bersinggungan dengan norma agama. Upaya menanggulangi 

fenomena ghasab di lingkungan pesantren diantaranya dapat dilakukan 

dengan cara mengubah kesadaran santri untuk tidak mengghasab, 

memberikan sosok teladan untuk tidak berbuat ghasab, mempertegas 

kedisiplian, membuat program dan tim khusus untuk menanggulangi 

ghasab, serta melakukan pemerataan fasilitas pesantren. 

5.1. 2. Simpulan Khusus 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan simpulan 

khusus berkaitan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Fenomena ghasab merupakan perilaku memfungsikan barang 

milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Fenomena tersebut 

sudah sering terjadi di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda 

Tasikmalaya. Hampir seluruh santri mengetahui fenomena 

ghasab merupakan hal negatif, namun tetap di laksanakan. 

Perilaku santri dalam melakukan ghasab dapat memicu 

terjadinya perilaku ghasab lainnya. Sehingga timbulah 



96 

 

 
Mila Nabila Zahara, 2018 
TINJAUAN SOSIOLOGIS TENTANG FENOMENA GHASAB DI LINGKUNGAN PESANTREN DALAM 
PERSPEKTIF PENYIMPANGAN SOSIAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

anggapan “Barang siapa yang mengghasab, pasti dia akan 

dighasab”. 

2. Fenomena ghasab di lingkungan pesantren dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya faktor individu (kurangnya 

kesadaran untuk tidak berbuat ghasab, sering menyepelekan 

sesuatu), faktor lingkungan (kurangnya sosok teladan, pola 

interaksi yang terlalu dekat, kurangnya kontrol sosial), faktor 

situasional, faktor kultural, serta karena kurang meratanya 

fasilitas pesantren. 

3. Fenomena ghasab memberikan citra negatif terhadap 

lingkungan pondok pesantren serta membawa dampak negatif 

terhadap interaksi sosial santri. Santri, pengurus dan pembina 

sepakat bahwa fenomena ghasab merupakan bagian dari 

penyimpangan sosial, karena bersinggungan dengan norma 

agama dan fenomena negatif tersebut bisa menjadi benih 

korupsi. Sanksi yang tidak tegas dari pihak pondok pesantren 

terhadap perilaku ghasab akan menyebabkan sikap apatis 

terhadap kepatuhan pada norma dan nilai itu perlahan menjadi 

pudar dan tidak dapat menjadi pedoman dalam mengatur 

ketertiban di  dalam lingkungan pondok pesantren. 

4. Upaya untuk menanggulangi  terjadinya fenomena ghasab di 

Pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya 

diantaranya dengan cara merubah persepsi tentang ghasab, 

memberi teladan yang baik untuk tidak melakukan ghasab, 

mempertegas kedisipilnan, membuat program dan pengurus 

khusus menanggulangi ghasab, serta melakukan pemerataan 

fasilitas pesantren. 

 

5. 2.  Implikasi 

 Berdasarkan pemamparan kesimpulan di atas sesuai dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan 

implikasi bagi beberapa pihak, sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, hasil 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan 

sarana menambah wawasan mengenai tinjauan sosiologis 

tentang fenomena ghasab di lingkungan pesantren. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi dan analisis dalam 

mata kuliah Penyimpangan Sosial mengenai perspektif 
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sosiologi yang menyebutkan bahwa setiap individu terlahir 

kedunia bisa berpotensi melakukan disosiasi sosial atau sesuatu 

yang bertentangan dan nilai dan norma masyarakat. Penelitian 

ini juga dapat menjadi kajian dalam mata kuliah Sosilogi 

Agama dan memberikan pengetahuan baru, bahwa di 

lingkungan yang agamis sekalipun kita bisa menemukan 

fenomena menyimpang, salah satunya adalah fenomena 

ghasab. 

2. Bagi lembaga yang diteliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan motivasi dan dorongan kepada Pesantren 

Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya untuk terus 

meningkatkan kualitas pendidikan akhlaq kepada para santri 

sehingga bisa menjadi pelopor lembaga pendidikan di bidang 

keagamaan di masa yang akan datang. 

3. Bagi santri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan baru bagi santri guna menumbuhkan kesadaran 

santri untuk menghindari perilaku ghasab.  

4. Bagi Mata Pelajaran Sosiologi, penelitian ini memberikan 

impikasi pada pembelajaran sosiologi dengan peminatan ilmu-

ilmu sosial di persekolahan, khususnya yang berkaitan dengan 

materi pokok permasalahan sosial kelas XI SMA/MA dengan 

Kompetensi Dasar: 

a) 3.2 Menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya 

dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi 

sosial di masyarakat dari sudut pandang pendekatan 

sosiologis. 

b) 4.2 Memberikan respon dalam mengatasi permasalahan 

sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami 

kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan 

eksklusi dan timbulnya permasalahan sosial. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai 

tinjauan sosiologis tentang fenomena ghasab di lingkungan 

pesantren. 

 

5. 3. Rekomendasi 

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak yang 

terkait, yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, 

disarankan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian dan diskusi akademik mengenai Penyimpangan 

Sosial dan Sosiologi Agama, khususnya mengenai fenomena-

fenomena menyimpang yang terjadi di lingkungan pesantren. 

2. Bagi Departemen Agama Republik Indonesia, hasil penelitian 

ini diharapkan menjadi referensi dalam membuat program yang 

bersifat implikatif dalam menanggulangi penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, 

khususnya fenomena ghasab.  

3. Bagi lembaga yang diteliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan solusi dalam menanggulangi fenomena ghasab di 

lingkungan Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam mecegah 

terjadinya fenomena ghasab dengan cara menempel poster-

poster di sekitar tempat sering terjadinya ghasab,   poster 

tersebut bersifat mengingatkan warga pesantren untuk tidak 

berbuat ghasab, kemudian  pesantren diharapkan dapat 

membentuk program yang bersifat implikatif dalam rangka 

mengajak santri menghindari perbuatan ghasab, upaya 

selanjutnya pihak pesantren dapat membentuk  peraturan yang 

jelas tentang perilaku ghasab, pemberian sanksi yang tegas 

terhadap para pelaku ghasab serta penambahan fasilitas di 

pondok pesantren agar barang-barang milik santri tidak 

disimpan dimana saja. 

4. Bagi pembina asrama, penelitian ini diharapkan menjadi 

tadzkiroh (pengingat) untuk senantiasa menjadi role model 

yang baik seluruh santri, khususnya dalam menghindari 

perilaku ghasab. 

5. Bagi orang tua santri, penelitian ini diharapkan dapat menarik 

keikutsertaaan orang tua santri untuk selalu memberi nasehat 

kepada anaknya agar senantiasa menghindari perilaku-perilaku 

negatif di lingkungan pesantren. Hal tersebut perlu diupayakan 

sebagai jalan kerjasama antara lembaga pesantren dengan pihak 

orang tua santri dalam menanggulangi fenomena ghasab.  

6. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema yang 

sama, disarankan untuk memperdalam mengenai penelitian 

tinjauan sosiologis tentang fenomena di lingkungan pesantren 
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dalam perspektif penyimpangan sosial. Selain itu, disarankan 

untuk menambahkan aspek sosiologis lainnya agar 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

 


