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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah banyak 

melimpahkan karunia rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Penolong Sebaya untuk 

Pesantren dapat penulis selesaikan. Panduan ini dapat terwujud tidak lepas atas jasa 

baik, perhatian, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak yang secara individual 

maupun melalui instansi masing-masing telah memfasilitasi penulis untuk 

menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap pihak 

yang telah membantu tersusunkan panduan ini.  

 Smoga model dan Panduan konseling sebaya pesantren ini dapar bermanfaat 

bagi santri untuk beradaptasi di lingkungan pesantren dengan baik. Multiplying 

impactnya dapat membantu santri yang lain dalam menyelesaikan permasalahannya 

sera dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan pesantren sehingga dapat mengikuti 

proses pembelajaran di pesantren secara maksimal.  

         

 

Penulis 

 

 

                                                                                             Yuliati Hotifah 
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PENDAHULUAN 

 

Pada tahap awal pengembangannya, Model Penolong Sebaya untuk pesantren 

disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil studi pendahuluan. Studi pendahuluan 

dilakukan melalui kajian literatur, dan kajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

relevan, serta melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan berbagai sumber 

data yang terkait dengan permasalahan santri. Informasi yang diperoleh dari studi 

pendahuluan kemudian dijadikan dasar untuk menyusun panduan focus group discussion 

(FGD). FGD dilakukan untuk menggali informasi sebagai kelanjutan dari studi 

pendahuluan terkait dengan permasalahan santri di pesantren.  

Berbagai informasi yang diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus/FGD 

digunakan untuk menyusun model penolong sebaya. Model tersebut kemudian divalidasi 

dan diuji efektivitasnya sehingga menjadi model yang teruji (tested model). Model 

Penolong Sebaya untuk Pesantren dituangkan ke dalam tiga bagian, yaitu 1) Pedoman 

Umum Penolong Sebaya untuk Pesantren, 2) Pedoman Pelaksanaan Penolong Sebaya 

untuk Pesantren, dan 3) Modul Pelatihan Penolong Sebaya untuk Pesantren. 

Pedoman Umum Penolong Sebaya Pesantren adalah panduan yang memberikan 

pemahaman tentang konsep penolong sebaya untuk pesantren, dan rambu-rambu dalam 

mengembangkan serangkaian kegiatan penolong sebaya guna mengatasi permasalahan 

santri. Pada bagian ini berisi paparan tentang (1) rasional, (2) hakikat dan prinsip-

prinsip penolong sebaya, (3) kondisi psikologis santri, (4) Asumsi-asumsi Pengembangan 

model penolong sebaya, dan (5) Tujuan penolong sebaya pesantren. 

Pedoman Pelaksanaan Penolong Sebaya adalah semacam panduan yang 

memberikan rambu-rambu teknis operasional bagi helper dalam penyelenggaraan 

penolong sebaya (peer helping). Bagian ini berisi paparan tentang (1) tahap-tahap 

pengembangan penolong teman sebaya, (2) interaksi antara konselor, penolong sebaya 

dan konseli, 3) Evaluasi, 4) Tanggungjawab dan kualifiksi konselor/peer helper, dan 5) 

kesiapan psikologis santri 

Modul Pelatihan Penolong Sebaya adalah alat bantu yang berupa perangkat 

bahan tertulis yang berisi tentang materi dan tugas-tugas dalam pelaksanaan pelatihan. 

Modul pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

interpersonal yang mendukung pemberian bantuan kepada orang lain yang sedang 

bermasalah. Penguasaan terhadap keterampilan-keterampilan tersebut akan dapat 

meningkatkan kemampuan coping terhadap permasalahan yang dihadapi santri. Pada 

bagian ini berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan 1) mempelajari ABC santri, 2) 

menghindari perangkap-perangkap pikiran, 3) mendeteksi ”gunung es”, 4) menantang 
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keyakinan-keyakinan, 5) penempatan pikiran dalam perspektif positif 6) penenangan 

dan pemfokusan. Adapun deskripsi rinci dari masing-masing bagian tersebut di atas 

dapat dilihat pada uraian selanjutnya. 
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BAGIAN I 

PEDOMAN UMUM PEER HELPING (PENOLONG SEBAYA)  

UNTUK PESANTREN 

 

 

A. Rasional  

Teman sebaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

pada masa remaja (Laursen, 2005:137). Penegasan Laursen dapat dipahami karena pada 

kenyataannya remaja dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini menghabiskan 

sebagian besar waktunya bersama dengan teman sebaya mereka (Steinberg, 1993:154). 

Teman sebaya menjadi model peran yang penting, disamping orang tua dan orang 

dewasa lainnya. Penelitian yang dilakukan Buhrmester (Santrock, 2004:414) 

menunjukkan bahwa pada masa remaja kedekatan hubungan dengan teman sebaya 

meningkat secara drastis, dan pada saat yang bersamaan kedekatan hubungan remaja 

dengan orang tua menurun secara drastis.  

Sahabat dapat menjadi sumber-sumber kognitif dan emosi sejak masa kanak-

kanak sampai dengan masa tua. Sahabat dapat memperkuat harga diri dan perasaan 

bahagia. Dukungan teman sebaya banyak membantu atau memberikan keuntungan 

kepada anak-anak yang memiliki problem sosial dan problem keluarga, dapat 

membantu memperbaiki iklim sekolah, serta memberikan pelatihan keterampilan 

sosial. Diakui bahwa tidak semua teman dapat memberikan keuntungan bagi 

perkembangan (Santrock, 2004:352). Perkembangan individu akan terbantu apabila 

anak memiliki teman yang secara sosial terampil dan bersifat suportif. Sedangkan 

teman-teman yang suka memaksakan kehendak dan banyak menimbulkan konflik akan 

dapat menghambat perkembangan anak itu sendiri, baik psikis maupun soaialnya.  

Memperhatikan pentingnya peran teman sebaya, pengembangan lingkungan 

teman sebaya yang positif merupakan cara efektif yang dapat ditempuh untuk 

mendukung perkembangan remaja. Dalam kaitannya dengan keuntungan remaja 

memiliki kelompok teman sebaya yang positif, Laursen (2005:138) menyatakan bahwa 

kelompok teman sebaya yang positif memungkinkan remaja merasa diterima, 

memungkinkan remaja melakukan katarsis, serta memungkinkan remaja menguji nilai-

nilai baru dan pandangan-pandangan baru. Lebih lanjut Laursen menegaskan, bahwa 

kelompok teman sebaya yang positif memberikan kesempatan kepada remaja untuk 

membantu orang lain, dan mendorong remaja untuk mengembangkan jaringan kerja 

untuk saling memberikan dorongan positif. Interaksi diantara teman sebaya dapat 

digunakan untuk membentuk makna dan persepsi serta solusi-solusi baru.  
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Budaya teman sebaya yang positif memberikan kesempatan kepada remaja 

untuk menguji keefektifan komunikasi, tingkah laku, persepsi, dan nilai-nilai yang 

mereka miliki. Budaya teman sebaya yang positif sangat membantu remaja untuk 

memahami bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan. Budaya 

teman sebaya yang positif dapat digunakan untuk membantu mengubah tingkah laku 

dan nilai-nilai remaja (Laursen, 2005:138). 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya teman sebaya 

yang positif adalah dengan mengembangkan helping teman sebaya dalam komunitas 

remaja. Anak dan remaja, terlebih anak dan remaja yang tinggal di pesantren atau 

disebut dengan santri yang sebagian besar mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri, 

banyak menghadapi situasi yang menekan beserta berbagai situasi tidak nyaman yang 

tidak bisa dielakkan.  

Permasalahan yang dialami santri disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor diri 

sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. Ketiga faktor ini yang memberikan kontribusi 

dalam memunculkan permasalahan santri. Permasalahan yang dialami santri sebagian 

besar merupakan ketidakselarasan antara faktor tugas-tugas perkembangan santri 

remaja dengan aturan-aturan yang diberlakukan di pesantren. Santri memiliki tugas 

perkembangan untuk berelasi dan membangun komitmen dengan sesama jenis maupun 

lawan jenis sedangkan disisi lain pesantren memiliki aturan-aturan yang tidak 

membolehkan adanya relasi antar lawan jenis. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dipandang perlu dikembangkan peer helping di lingkungan pesantren. Untuk 

pengembangan penolong sebaya (peer helping) dibutuhkan suatu pedoman yang mudah 

dipahami dan mudah diimplementasikan secara tepat di lapangan. 

 Sesungguhnya kebutuhan akan penolong sebaya tidak hanya dirasakan di 

sekolah. Penolong sebaya juga sangat dibutuhkan di kalangan pesantren, baik pesantren 

bercorak salafiyah maupun modern.  Permasalahan remaja  yang tinggal dipesantren 

(santri) justru lebih kompleks dibandingkan remaja yang tinggal di rumah. 

Permasalahan yang dihadapi santri mulai dari masalah pergaulan sampai masalah 

sehari-hari berpotensi akan mengganggu dan menghambat perkembangan santri baik 

sebagai individu maupun sosial. Permasalah sehari-hari yang dihadapi santri menuntut 

kemampuan manajemen diri santri untuk tetap survive di tengah-tengah masyarakat 

pesantren. Dalam mengatasi permasalah tersebut, santri belum mampu menyelesaikan 

permasalahannya sendiri, mereka butuh bantuan orang lain terlebih bantuan dari teman 

sebayanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman penolong sebaya untuk mengatasi 

permasalahan santri di lingkungan Pesantren.  
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B. Hakikat dan Prinsip-Prinsip Penolong Sebaya  

Konseling teman sebaya dimaknai sebagai aktivitas saling memperhatikan dan 

saling membantu secara interpersonal diantara sesama santri yang berlangsung dalam 

kehidupan sehari-hari di pesantren, dengan menggunakan keterampilan mendengarkan 

aktif dan keterampilan problem solving, dalam kedudukan yang setara (equal) diantara 

teman sebaya tersebut. Pada hakikatnya konseling sebaya/penolong sebaya adalah 

proses pembantuan antara konselor ahli dengan konseli dengan menggunakan perantara 

teman sebaya dari para konseli (counseling through peers). “Konselor” sebaya bukanlah 

konselor profesional atau ahli terapi. “Konselor” sebaya adalah para santri yang 

memberikan bantuan kepada santri lain di bawah bimbingan konselor ahli. Kehadiran 

“konselor” sebaya tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran dan fungsi konselor 

ahli.  

Dalam konseling teman sebaya, “konselor” sebaya adalah sahabat yang karena 

kemampuan dan kelebihan-kelebihan personalnya, mereka memperoleh pelatihan untuk 

secara bersama-sama membantu dan mendampingi proses belajar serta perkembangan 

diri dan rekan-rekan mereka. Pada tataran tertentu, dimana mereka menjumpai 

hambatan dan keterbatasan kemampuan dalam membantu teman, para “konselor” 

teman sebaya dapat berkonsultasi kepada konselor ahli untuk memperoleh bimbingan. 

“Konselor” sebaya juga diharapkan dapat mengajak atau menyarankan teman yang 

membutuhkan bantuan untuk berkonsultasi langsung kepada konselor ahli. Dengan kata 

lain, ”konselor” sebaya adalah jembatan penghubung (bridge) antara konselor dengan 

santri (konseli). Fungsi bridging ”konselor” sebaya berlaku dalam dua arti yaitu 

menjembatani layanannya, yaitu layanan konselor ahli kepada konseli, dan atau 

menjembatani konseli untuk bersedia datang guna memperoleh layanan dari konselor 

ahli. “Konselor” sebaya terlatih yang direkrut melalui tes seleksi jaringan 

memungkinkan terjadinya sejumlah kontak yang spontan dan informal. Kontak-kontak 

yang demikian memiliki multiplying impact pada berbagai aspek dari santri lainnya. 

Kontak-kontak tersebut juga dapat memperbaiki atau meningkatkan iklim sosial dan 

dapat menjadi jembatan penghubung antara konselor profesional dengan para santri 

yang tidak sempat atau tidak bersedia berjumpa dengan konselor/ustadz-ah. Kontak-

kontak yang terjadi dalam konseling sebaya/penolong sebaya dilakukan dengan 

memegang prinsip-prinsip (Kan, 1996:4):  

1. Informasi (termasuk masalah) yang dibahas dalam sesi-sesi penolong sebaya adalah 

rahasia. Dengan demikian, apa yang dibahas dalam kelompok haruslah menjadi 

rahasia kelompok, dan apa yang dibahas oleh sepasang teman, menjadi rahasia 

bersama yang tidak boleh dibagikan kepada orang lain. 

2. Harapan, hak-hak, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan “konseli” dihormati. 
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3. Tidak ada penilaian (judgment) dalam sesi konseling sebaya/penolong sebaya.  

4. Pemberian informasi dapat menjadi bagian dalam penolong sebaya, sedangkan 

pemberian nasehat tidak ada.   

5. Teman yang dibantu (“konseli”) bebas membuat pilihan dan kapan akan mengakhiri 

sesi. 

6. Konseling/peer helping  dilakukan atas dasar kesetaraan (equality) 

7. Setiap saat “konseli” membutuhkan dukungan yang tidak dapat dipenuhi melalui 

konseling/helping relationship, dia dialihtangankan kepada konselor ahli, lembaga, 

atau organisasi yang lebih tepat. 

8. Kapanpun membutuhkan, “konseli” memperoleh informasi yang jelas tentang 

penolong sebaya, tujuan, proses dan teknik yang digunakan dalam peer helping 

sebelum mereka memanfaaatkan layanan tersebut. 

 

Selain prinsip-prinsip di atas, dalam penolong sebaya juga berlaku prinsip bahwa 

segala keputusan akhir yang diambil “konseli” berada pada tangan dan tanggungjawab 

“konseli” 

 

C. Kondisi Psikologis Santri 

Santri berada dalam rentangan usia remaja yang sedang dalam fase pencarian 

diri yang penuh dengan kesukaran dan persoalan. Fase perkembangan Ini berlangsung 

cukup lama kurang lebih 8 tahun, mulai usia 11-18 tahun pada wanita dan 12-20 tahun 

pada pria. Menurut Santrock (2002), ciri utama remaja meliputi pertumbuhan fisik yang 

pesat, kesadaran diri yang tinggi, dan selalu tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. 

Remaja bukanlah masa terakhir terbentuk kepribadian akan tetapi merupakan salah 

satu tahap utama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Remaja banyak 

meluangkan waktunya bersama kawan-kawan sebaya.  

Disamping itu, remaja mulai banyak menerima informasi dari media massa 

yang sudah mulai dikenal dan dekat dengan mereka. Oleh karenanya, remaja 

menjadi individu yang terbuka terhadap hal-hal baru (Makgosa, 2010). Banyaknya 

informasi yang diterima membuat remaja melakukan pemrosesan informasi secara 

lebih mendalam. Fase perkembangan remaja ini dikatakan fase pencarian jadi diri 

karena dalam fase ini remaja sedang berada di antara dua persimpangan antara 

dunia anak-anak dan dunia orang-orang dewasa. 

Keberadaan remaja pada fase ini diantara dua persimpangan, hal inilah yang 

membuat remaja penuh dengan kesukaran dan persoalan. Dapat dipastikan bahwa 

seseorang yang sedang dalam keadaan transisi atau peralihan dari suatu keadaan ke 
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keadaan yang lain seringkali mengalami gejolak dan goncangan yang terkadang 

dapat berakibat fatal (Hotifah, 2010:83). 

Pada dasarnya semua kesukaran dan persoalan yang muncul pada fase ini 

dapat diminimalisir bahkan dihilangkan, jika orang tua, guru dan masyarakat 

mampu memahami perkembangan jiwa, perkembangan mental remaja dan mampu 

meningkatkan kepercayaan diri santri. Persoalan paling signifikan yang sering 

dihadapi remaja sehari-hari sehingga menyulitkan mereka untuk beradaptasi dengan 

lingkungannya adalah hubungan remaja dengan orang yang lebih dewasa. 

Persoalan lebih kompleks lagi yang dialami remaja santri yang tinggal di 

pesantren, masih mencari identitas diri secara bebas, mereka harus tunduk dan 

terikat dengan aturan yang ada. Tidak sedikit dari santri yang mengalami gejolak 

psikis yang berimplikasi pada penyimpangan perilaku. Kondisi seperti ini hendaknya 

ditangani dengan tepat sehingga mengarah ke hal-hal yang positif. Sebaliknya jika 

tidak ditangani dengan tepat dapat memperburuk kondisi jiwa santri. 

Di masyarakat, image santri masih dipandang sebagai individu yang baik 

akhlaknya, harus sesuai aturan dan harapan masyarakat. Jika ada santri yang sedikit 

melanggar aturan, maka akan merubah image awal. Aturan yang diberlakukan di 

masyarakat pesantren bukanlah aturan yang mengikat tanpa menjunjung tinggi hak  

asasi manusia, tetapi aturan yang didesain untuk menanamkan sikap disiplin. Aturan 

demi aturan harus dipahami dan dihayati dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini 

santri perlu mendapatkan bimbingan dari orang yang lebih dewasa maupun support 

dari teman sesama santri. (Hotifah, 2010:89)  

Menurut pandangan para ahli psikologi, keluarga, orang tua atau pengasuh 

yang baik adalah yang mampu memperkenakan kebutuhan remaja santri berikut 

tantangan-tantangannya untuk bisa bebas kemudian membantu dan mensupportnya 

secara maksimal dan memberikan kesempatan serta sarana-sarana yang mengarah 

kepada kebebasan. Selain itu remaja juga diberi dorongan untuk memikul 

tanggungjawab, mengambil keputusan dan merencanakan masa depannya. Namun, 

proses pemahaman ini tidak terjadi secara cepat, perlu kesabaran dan ketulusan 

orang tua di dalam membimbing dan mengarahkan anak remajanya. 

Usaha bimbingan kesehatan mental sangat penting dilakukan di kalangan 

remaja, dalam bentuk program-program khusus, seperti peningkatan kesadaran 

terhadap kesehatan mental, dan lain sebagainya. Program kesehatan mental santri 

ini dapat dilakukan melalui institusi-institusi formal remaja, seperti sekolah, 

pesantren dan dapat pula melalui intervensi-intervensi lain dalam bentuk program 

yang dibuat khusus untuk kelompok santri sebaya. 
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D. Tujuan Penolong Sebaya  

Peer helping memiliki tujuan terwujudnya kehidupan santri di lingkungan 

pesantren yang membahagiakan melalui tersedianya komunikasi dan interaksi saling 

bantu secara interpersonal antar santri dalam mengatasi berbagai situasi adversif, 

serta dalam mengembangkan diri menuju perkembangan yang optimal.  Remaja 

membutuhkan afeksi dari remaja lainnya, dan membutuhkan kontak fisik yang penuh 

rasa hormat. Remaja juga membutuhkan perhatian dan rasa nyaman ketika mereka 

menghadapi masalah, butuh orang yang mau mendengarkan dengan penuh simpati, 

serius, dan memberikan kesempatan untuk berbagi kesulitan dan perasaan seperti 

rasa marah, takut, cemas, dan keraguan. Semua hal tersebut dapat difasilitasi 

melalui peer helping.  Model peer helping bertujuan membantu santri dalam:  

1. Mengembangkan kemampuan saling memperhatikan dan  

    saling berbagi pengalaman diantara sahabat yang baik. 

2. Mengembangkan sikap-sikap positif yang diperlukan sebagai  

    seorang sahabat yang baik.  

3. Mengembangkan keterampilan dasar berkomunikasi secara  

     interpersonal yang diperlukan dalam membantu orang lain.  

4. Memaknai dan memanfaatkan secara positif kehadiran  

    teman sebaya sebagai salah satu sumber kekuatan dan  

    kepercayaan diri dalam menyelesaikan permasalahan yang  

    sedang dihadapi.  

5. Mengembangkan keterampilan dalam menghadapi situasi- 

    situasi sulit yang tidak dapat dihindarkan. 

6. Membangun komitmen pribadi terhadap berbagai keputusan  

     yang telah ditetapkan untuk menyongsong kehidupan yang  

          lebih baik. 

7. Memegang prinsip keseimbangan dari aspek duniawi dan ukhrowi. 

 

E. Asumsi-asumsi Pengembangan Model Penolong Sebaya 

Pengembangan model penolong sebaya ini didasarkan atas beberapa asumsi 

berikut ini. 

1. Usia santri di lingkungan pondok pesantren relatif sama (sebaya) sehingga 

mereka memiliki tingkat kebutuhan dan permasalahan yang relatif sama 

2. Permasalahan santri memiliki tingkat dan intensitas yang tinggi sehingga 

memerlukan penanganan yang khusus dan luar biasa 
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3. Karakteristik lembaga pesantren dan sistem pembelajaran yang berbeda dengan 

lembaga pendidikan yang lain akan berdampak pada goncangan dan transisi 

sikap dan perilaku pada santri 

4. Muatan isi pembelajaran di pesantren yang relatif padat akan berdampak pada 

goncangan psikologis santri yang pada gilirannya akan memunculkan problema 

santri 

5. Model mukim di pondok pesantren dengan aturan dan tata tertib yang ketat 

berpotensi memunculkan ketidakseimbangan perilaku santri dengan harapan 

yang ada pada dirinya 

6. Pengembangan model penolong sebaya dianggap sebagai upaya khusus yang 

memiliki tingkat keberterimaan tinggi di lingkungan pesantren. 
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BAGIAN II 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEER HELPING 

UNTUK PESANTREN 

 
Teman sebaya merupakan salah satu figur penting (significant others) yang 

berperan memberi warna pada berbagai aspek perkembangan individu. Pada masa 

remaja, ketertarikan dan ikatan terhadap teman sebaya menjadi sangat kuat. Hal ini 

antara lain karena remaja merasa bahwa orang dewasa tidak dapat memahami mereka. 

Keadaan ini sering menjadikan remaja sebagai suatu kelompok yang eksklusif, karena 

remaja menganggap bahwa hanya sesama merekalah yang dapat saling memahami. 

Teman, bagi sebagian besar remaja merupakan ”kekayaan” yang sangat besar 

maknanya. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi dan saling pengaruh diantara remaja 

sangat intensif. Berbagai sikap dan tingkah laku (positif maupun negatif) akan dengan 

mudah menyebar dari satu remaja ke remaja lainnya. Hal yang demikian merupakan 

peluang dan tantangan bagi konselor untuk memberikan intervensi secara tepat, salah 

satu diantaranya adalah dengan membangun konseling sebaya. 

Model penolong sebaya pesantren berbeda dengan penolong sebaya konvensional 

yang dilaksanakan di sekolah. Model penolong sebaya pesantren mengedepankan nilai-

nilai yang ada di pesantren dijadikan sebagai prinsip-prinsip dalam pelaksanaan peer 

helping. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: ta’awun (tolong menolong), tawazun 

(keseimbangan antara duniawi dan akhirat), qona’ah (menerima dengan ikhlas 

pemberian Allah) dan selalu berorientasi untuk kemaslahatan yaitu terwujudnya 

rahmatan lil alamiin. Empat prinsip ini memberikan dasar bahwa peer helping memang 

tepat dan efektif dilaksanakan di pesantren.  

 

A. Tahap-Tahap Pengembangan Peer Helping (pertolongan Sebaya) 

Konseling teman sebaya secara kuat menempatkan keterampilan-keterampilan 

komunikasi untuk memfasilitasi eksplorasi diri dan pembuatan keputusan. “Konselor” 

sebaya bukanlah konselor profesional atau ahli terapi. “Konselor” sebaya adalah para 

santri yang memberikan bantuan kepada santri lain di bawah bimbingan konselor ahli. 

Pengembangan konseling teman sebaya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini. 

1. Pemilihan Calon Penolong Sebaya 

  Meskipun berbagai keterampilan yang terkait dengan pemberian bantuan yang 

efektif dapat dipelajari oleh orang awam sekalipun, namun demikian aspek-aspek 

personal dari pemberi bantuan sangat menentukan keberhasilan proses pemberian 

bantuan. Oleh sebab itu, pemilihan calon penolong sebaya merupakan langkah yang 

harus dilakukan. Ketepatan pemilihan calon penolong sebaya akan mempengaruhi 

efektivitas proses konseling sebaya/penolong sebaya. Pemilihan calon penolong sebaya 



Panduan dan Modul Penolong Sebaya Pesantren | 15  
 

perlu didasarkan pada karakteristik hangat, memiliki minat dibidang pemberian 

bantuan, dapat diterima orang lain, toleran terhadap perbedaan sistem nilai, dan 

energik. Kualitas humanistik tersebut penting bagi calon prnolong sebaya sebagai dasar 

untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari dalam pelatihan. 

Selain kriteria tersebut, karakteristik lain seperti, bersedia secara sukarela membantu 

orang lain, memiliki emosi yang stabil, dan memiliki prestasi belajar yang cukup baik 

atau minimal rerata, serta mampu menjaga rahasia, merupakan kriteria lain yang perlu 

dijadikan dasar pemilihan calon penolong sebaya.  

Pemilihan calon penolong sebaya, dapat dilakukan dengan membagikan formulir 

kepada seluruh santri. Akan sangat membantu jika para calon penolong  sebaya dapat 

mengidentifikasi diri mereka sendiri melalui permohonan untuk menjadi ″sukarelawan″ 

(volunteers) yang tertarik dalam konseling. Untuk membantu para sukarelawan tertarik 

terhadap konseling sebaya, beberapa pertanyaan dapat diajukan kepada calon 

sukarelawan penolong sebaya adalah sebagai berikut: (1) ″Pernahkah anda mencoba 

membantu teman tetapi tidak tahu apa yang harus anda lakukan”, (2) ″Tahukah anda 

akan hal-hal seperti, kecemasan, keprihatinan, dan frustrasi”. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dapat membantu santri mengingat bahwa dalam pergaulan sehari-hari mereka 

sering dihadapkan pada tuntutan ingin membantu orang lain tetapi tidak tahu 

bagaimana melakukannya. Pada diri santri yang tertarik, akan tumbuh rasa sukarela 

untuk membantu orang lain, dan tumbuh rasa butuh untuk mengikuti pelatihan. Kriteria 

hangat, memiliki emosi yang stabil, energik, dan memiliki prestasi belajar yang cukup 

baik, dan dapat menjaga rahasia, dapat diketahui dari hasil pengamatan pembimbing, 

hasil psiko test, dan dokumen-dokumen lain yang tersedia. Teknik-teknik sosiometri 

juga dapat dijadikan cara pemilihan sukarelawan yang akan dilatih sebagai penolong 

sebaya. 

2. Pelatihan Calon penolong Sebaya  

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai penolong sebaya, serangkaian 

pelatihan perlu diberikan. Santri yang terpilih sebagai sukarelawan, dikumpulkan dan 

dilakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan tentang pelatihan yang 

akan dilakukan, dan ditanyakan kembali siapa yang tertarik untuk terus mengikuti 

pelatihan. Para Ustadz/ah, Murabbi/ah dan santri yang lain perlu diberi informasi 

tentang program pelatihan tersebut sehingga mereka dapat memberikan dorongan 

kepada peserta pelatihan. Tujuan utama pelatihan penolong sebaya adalah untuk 

meningkatkan jumlah anak yang memiliki dan mampu menggunakan keterampilan-

keterampilan pemberian bantuan. Pelatihan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan 

personal guna menggantikan fungsi dan peran konselor. Calon prnolong sebaya dilatih 

untuk mampu mendengarkan dengan baik (tanpa menilai) sehingga mampu mendorong 
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orang lain untuk mengekpresikan dan mengeksplorasi pikiran-pikiran dan perhatian 

mereka, kegelisahan, kecemasan, dan perasaan frustrasi mereka. Dengan berbicara 

kepada orang lain yang mampu menjadi pendengar yang baik, eksplorasi seringkali 

dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak diri 

sendiri (self-destructive). (Carr, 1981 : 14). Senada dengan Carr, Cowie dan Wallace 

(2000:10) menyatakan bahwa calon prnolong sebaya perlu memiliki keterampilan dalam 

berkomunikasi, memiliki keterampilan dasar mendengarkan secara aktif, mampu 

menunjukkan empati kepada teman yang mengalami kesulitan-kesulitan sosial atau 

emosional, serta memiliki keinginan untuk memberikan dukungan kepada teman lain.  

Untuk dapat menguasai berbagai kemampuan yang dipersyaratkan sebagai 

penolong sebaya, materi pelatihan perlu didesain secara baik. Menurut Tindall dan Gray 

(1985:88), materi pelatihan konseling sebaya meliputi delapan keterampilan komunikasi 

dasar. Kedelapan materi itu digambarkan dalam sebuah piramida sebagai berikut: 

 

 

 
 
 
Desain Program Delapan Keterampilan Dasar dalam Konseling Teman Sebaya (Tindall & 

Gray, 1985 : 88) 
 
 

Desain Program Delapan Keterampilan Dasar dalam Konseling Sebaya (Tindall & 

Gray, 1985:88) tersebut dikemas dalam modul-modul yang disajikan secara berurutan 

dimulai dengan attending, empathizing, sampai dengan problem solving. Modul 

pelatihan disajikan terpisah dari pedoman ini dan sekaligus menjadi alat bantu 

Attending

Empathizing

Summarizing

Questioning

Genuineness

Assertiveness

Confrontation

Problem Solving
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pelatihan. Keterampilan baru, dikenalkan kepada peserta pelatihan setelah mereka 

mempraktikkan dan menguasai keterampilan yang telah diajarkan sebelumnya. Sebelum 

masuk pada delapan keterampilan komunikasi dasar, kepada peserta dikenalkan 

terlebih dahulu apa itu konseling sebaya/peer helping beserta program-program 

pelatihan yang akan dilaksanakan. 

Materi-materi tersebut dikemas dalam modul-modul yang disajikan secara 

berurutan dimulai dengan attending, empathizing, sampai dengan problem solving. 

Modul pelatihan disajikan terpisah dari pedoman ini dan sekaligus menjadi alat bantu 

pelatihan. Keterampilan baru, dikenalkan kepada peserta pelatihan setelah mereka 

mempraktikkan dan menguasai keterampilan yang telah diajarkan sebelumnya. Sebelum 

masuk pada delapan keterampilan komunikasi dasar, kepada peserta dikenalkan 

terlebih dahulu apa itu konseling teman sebaya beserta program-program pelatihan 

yang akan dilakukan. 
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BAGIAN III 

MODUL PELATIHAN PENOLONG SEBAYA UNTUK PESANTREN 

 

Selain materi-materi tentang ketrampilan dasar komunikasi yang memberikan 

bekal kepada peserta untuk cakap menggunakan ketrampilan-ketrampilan komunikasi 

dalam situasi-situasi konseling sebaya/peer helping, pelatihan juga membahas dan 

mempraktikkan enam ketrampilan untuk coping permasalahan santri. Keenam 

keterampilan tersebut adalah: 1) mempelajari ABC santri, 2) menghindari perangkap-

perangkap pikiran, 3) mendeteksi ”gunung es”, 4) menantang keyakinan-keyakinan, 

5)Penempatan pikiran dalam perspektif positif 6) penenangan dan pemfokusan.  

Materi dan jadwal pelatihan dapat disajikan dalam tabel berikut: 

 
Sesi 
ke  

 
Materi Pelatihan  

 
Durasi Waktu  

1  Pengantar Program Penolong Sebaya  90 menit  
2  Keterampilan Attending  120 menit  
3  Keterampilan Berempati  120 menit  
4  Keterampilan Merangkum  90 menit  
5  Keterampilan Bertanya  120 menit  
6  Keterampilan Berperilaku Genuin  90 menit  
7  Keteramilan Berperilaku Asertif  90 menit  
8  Keterampilan Konfrontasi  90 menit  
9  Keterampilan Pemecahan Masalah  120 menit  
10  Mempelajari ”ABC” santri 120 menit  
11  Menghindari Perangkap-Perangkap Pikiran  120 menit  
12  Mendeteksi ”Gunung Es”  90 menit  
13  Menantang Keyakinan-Keyakinan  120 menit  
14  Penempatan Pikiran dalam Perspektif positif 90 menit  
15  Penenangan dan Pemfokusan  

Jumlah 
120 menit  
26.5 Jam 

   
Dalam proses pelatihan, peserta pelatihan dibagi kedalam kelompok-kelompok 

yang terdiri dari empat sampai enam orang anggota. Pelatihan terdiri dari 15 sesi, 

dengan durasi satu setengah sampai dengan dua jam tiap sesinya. Pelatihan 

dilaksanakan tiga kali seminggu, sehingga pelatihan berlangsung selama dua sampai 

dengan tiga minggu. Dalam setiap sesi disajikan pula tugas-tugas tersupervisi yang 

menyerupai praktikum. Pertemuan supervisi mingguan diselenggarakan dalam kelompok 

yang terdiri dari empat sampai dengan enam orang. Setelah pelatihan mencapai kurang 

lebih 75 %, masing-masing peserta pelatihan memperoleh tugas individual, dan 

menerapkan panduan berbagai aktivitas dan umpan baik yang diperoleh, mendiskusikan 

dengan peserta lainnya tentang apa yang telah mereka lakukan selama pelatihan, tipe 

dan level masalah yang bagaimana yang mereka tangani, tipe setting atau konteks dan 

kesiapan peserta dalam menjalankan tugas yang diberikan.  
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Pengorganisasian pelaksanaan penolong sebaya  

Setelah proses pelatihan berakhir, penolong  sebaya didorong untuk dapat 

mengaplikasikan hasil-hasil pelatihan guna membantu teman sebaya dalam kehidupan 

sehari-hari.  Interaksi dan komunikasi antar individu (pertolongan sebaya) dapat 

berlangsung secara individual maupun secara kelompok. Perlu ditandaskan bahwa 

interaksi peer helping lebih banyak bersifat spontan dan informal. Spontan dalam artian 

interaksi tersebut dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak perlu menunda. 

Meskipun demikian prinsip-prinsip kerahasiaan tetap ditegakkan. Sedangkan bersifat 

informal karena interaksi antar teman sebaya dibangun atas dasar kesetaraan, tanpa 

prosedur dan struktur yang kaku.Ketika kegiatan konseling teman sebaya telah 

berjalan, hal yang perlu terus dilakukan konselor, adalah melakukan pendampingan, 

pembinaan serta peningkatan kemampuan para penolong sebaya. Pertemuan secara 

periodik (dua minggu sekali) perlu dilakukan untuk menyelenggarakan “konferensi 

kasus” (case conference). Konferensi kasus dapat menjadi wahana diskusi saling tukar 

pengalaman dan saling memberi umpan balik diantara sesama penolong sebaya tentang 

kinerja masing-masing dalam memberikan bantuan kepada teman sebaya. Dalam 

diskusi, nama klien tetap dirahasiakan. Diskusi lebih difokuskan pada persepsi penolong 

sebaya terhadap penanganan masalah klien, bagaimana mereka mengatasi suatu situasi 

tertentu, dan berbagai keterampilan yang mereka gunakan. Jika diperlukan, 

keterampilan-keterampilan tertentu perlu disegarkan kembali. Dengan demikian 

penguatan, koreksi, serta penambahan wawasan juga dapat konselor ahli berikan dalam 

pertemuan periodik tersebut. Menurut Carr (1985:29), pertemuan periodik (mingguan) 

dibawah supervisi konselor ahli dapat memberikan dukungan pengalaman dan 

kemandirian kepada para penolong sebaya, sementara pada saat yang sama mereka 

juga mengetahui bahwa mereka tidak sendirian dalam membantu teman lain dalam 

menemukan pemecahan yang efektif bagi masalah-masalah yang dapat menimbulkan 

frustrasi.  

 

B. Interaksi antara Konselor, Ustadz/ah, penolong Sebaya dan Konseli  

Dalam pelaksanaan peer helping (pertolongan sebaya), penolong sebaya 

bukanlah mata-mata yang bertugas mengawasi pelanggaran yang dilakukan teman 

mereka. Penolong sebaya juga bukan “seorang intel” yang bertugas memberikan 

“informasi inteligen” kepada konselor ahli. Penolong sebaya adalah sahabat, yang 

karena kemampuan dan kelebihan-kelebihan personalnya, mereka memperoleh 

pelatihan untuk secara bersama-sama membantu dan mendampingi proses belajar serta 

perkembangan diri dan rekan-rekan mereka. Pada tataran tertentu, dimana mereka 

menjumpai hambatan dan keterbatasan kemampuan dalam membantu teman, para 
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penolong sebaya dapat berkonsultasi kepada konselor ahli untuk memperoleh 

bimbingan. Penolong sebaya juga diharapkan dapat mengajak atau menyarankan teman 

yang membutuhkan bantuan untuk berkonsultasi langsung kepada konselor ahli. Dengan 

kata lain, penolong sebaya adalah jembatan penghubung antara pengasuh/ustadz/ah 

dengan santri (konseli). Fungsi bridging penolong sebaya berlaku dalam dua arti yaitu 

menjembatani layanan, yaitu layanan konselor ahli kepada konseli, dan atau 

menjembatani  konseli untuk bersedia datang guna memperoleh layanan dari konselor 

ahli.  

Salah satu tugas penolong sebaya adalah mendukung teman sebaya dalam 

jaringan kerja yang ada, atau memberikan perhatian kepada mereka yang menunjukkan 

tanda-tanda memiliki masalah (misalnya, menangis di kamar mandi,duduk menyendiri 

dan bersedih hati, dan lain sebagainya). Menurut Carr (1985:21), kontak-kontak spontan 

dan informal tersebut merupakan inti dari konseling sebaya. Para penolong sebaya 

biasanya mengalami penerimaan spontan dari teman-teman mereka yang sedang 

memiliki masalah, dimana teman sebaya biasanya mendengarkan dan memberikan 

perhatian dengan tulus. Di lingkungan Pesantren dan di sekolah serta di lembaga 

pendidikan lainnya, interaksi-interaksi yang demikian berlangsung secara spontan, dan 

tidak terstruktur. Tidak terstruktur dalam artian interaksi tersebut terjadi dalam 

wahana dan situasi yang tidak didesain secara khusus oleh konselor ahli dan para 

ustadz/ah atau murabbi/ah. Interaksi spontan tersebut dapat terjadi pada saat santri 

menikmati waktu luang sepulang sekolah sebelum mengikuti kegiatan diniyah, pada 

saat hari libur (jumat), pada saat bersama-sama ro’an (kerja bakti dan bersih-bersih 

lingkungan), atau pada saat menjelang tidur malam setelah acara belajar bersama usai. 

Selain mempertahankan dan mengembangkan interaksi-interaksi spontan yang tidak 

terstruktur, Konselor dan para Pembina/Ustadz/ah memiliki peluang untuk 

mengembangkan interaksi-interaksi yang terstruktur dalam wadah kegiatan-kegiatan 

tertentu seperti, tutorial sebaya pada saat belajar bersama, mendisain kegiatan 

dinamika kelompok, dan lain sebagainya. Interaksi antara konselor ahli, ustadz/ah, 

penolong sebaya, dengan ”konseli” sebaya dapat berlangsung dalam interaksi triadik. 

Dengan menggunakan bagan, interaksi tersebut dapat digambarkan pada halaman 

berikut:  
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Keterangan: 
                        Interaksi antara konselor ahli dengan konseli melalui penolong sebaya.  

                        Interaksi langsung antara konselor ahli - konseli atas rujukan penolong 

sebaya. 

                        Garis koordinatif antara pengasuh/ustadz-ah dengan konselor ahli 

  

Gambar interaksi antara konselor ahli, ustadz/ah, penolong sebaya dan konseli 

 

C. Evaluasi 

 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat  keberhasilan kegiatan yang telah 

dilakukan beserta hambatan-hambatan yang ditemukan. Kegiatan evaluasi merupakan 

usaha untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program konseling teman sebaya 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, melalui kegiatan evaluasi 

diharapkan akan dapat diperoleh umpan balik tentang efektivitas program penolong 

sebaya yang telah dilaksanakan. Berbekal umpan balik tersebut dapat diketahui sejauh 

mana derajat pencapaian tujuan beserta berbagai kendala yang ditemukan.  

Berdasarkan informasi-informasi tersebut dapat dirancang dan ditetapkan tindak 

lanjut kearah perbaikan, peningkatan, serta pengembangan program lebih lanjut 

tentang pertolongan sebaya (peer helping). Evaluasi dilakukan terhadap proses dan 

hasil dua kegiatan yaitu pelatihan konseling teman sebaya, dan pelaksanaan konseling 

teman sebaya.  

1. Evaluasi Pelatihan Pertolongan Sebaya 

Evaluasi terhadap proses dan hasil pelatihan pertolongan sebaya dilakukan pada 

saat kegiatan pelatihan berlangsung, dan pada akhir setiap pertemuan yang 

membahas keterampilan atau teknik tertentu, dan atau di akhir pembahasan 

tentang tugas-tugas yang diberikan fasilitator. Evaluasi ditujukan terhadap 

Konselor 

Ahli 

Santri/ 
Konseli 

Penolong 

Sebaya 

Kyai, Ustadz/ah,  

murabbi/ah  
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aspek-aspek proses pelatihan yang meliputi kesungguhan/antusiasme peserta 

mengikuti pelatihan, ketepatan dan ketersediaan alat bantu pelatihan, 

kesesuaian waktu pelatihan, serta ketepatan penggunaan metode pelatihan yang 

dipilih oleh konselor. Selain itu, derajat penguasaan peserta pelatihan terhadap 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dilatihkan, serta kebermanfaatan 

materi yang dirasakan peserta pelatihan menjadi indikator evaluasi hasil 

pelatihan pertolongan sebaya. Evaluasi dilakukan melalui refleksi baik 

perorangan maupun kelompok, dan pengamatan terhadap proses 

simulasi/bermain peran yang terjadi selama pelatihan berlangsung, serta 

melalui beberapa format yang dirancang dalam tiap-tiap modul pelatihan.  

2. Evaluasi Pelaksanaan Pertolongan Sebaya  

Efektivitas pelaksanaan pertolongan sebaya dilihat dari frekuensi dan 

intensitas terjadinya proses pembantuan diantara teman sebaya, dan atau 

proses reveral dari penolong sebaya kepada konselor ahli. Selain itu, munculnya 

sahabat yang hangat, penuh perhatian, tulus membantu, tulus memberikan 

dukungan saat-saat menghadapi situasi yang sulit, serta dapat dipercaya juga 

merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pertolongan sebaya (peer 

helping). Evaluasi dilakukan melalui refleksi baik perorangan maupun kelompok, 

dan pengamatan terhadap proses interaksi yang terjadi, baik dalam forum-forum 

yang sengaja didesain demi munculnya interaksi interpersonal antar anak, 

maupun dalam berbagai kesempatan spontan selama anak beraktivitas.  

 

D. Tanggungjawab dan Kualifikasi Konselor dan Penolong Sebaya 

 Seorang penolong sebaya niscaya memberikan layanan yang memberikan 

suasana hangat, menghargai, menumbuhkan rasa percaya, dan pantang menyerah, 

sehingga konseli akan memodeling tingkah laku penolong sebaya. Disamping itu, sesuai 

dengan hakikatnya bahwa penolong sebaya adalah proses pembantuan melalui teman 

sebaya (counseling through peers), maka dalam program pertolongan sebaya, konselor 

memegang peran sentral. Tanggung jawab dan peran konselor dalam Model pertolongan 

sebaya (peer helping) mengatasi permasalahan santri adalah:  

1. Melaksanakan needs assesment akan pentingnya interaksi dan budaya positif 

antar santri yang dibangun melalui pertolongan sebaya. 

2. Mensosialisasikan program pertolongan sebaya.  

3. Memberikan pelatihan implementasi penolong sebaya untuk menyelesaikan 

permasalahan santri 
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4. Melakukan pemilihan calon penolong sebaya, memberikan pelatihan, 

mengimplementasikan program konseling teman sebaya, serta mengorganisir 

pelaksanaan konseling teman sebaya.  

5. Memberikan konseling individual dan konseling kelompok kepada santri baik 

yang datang atas rujukan penolong sebaya, maupun yang datang atas inisiatif 

sendiri.  

6. Mengevaluasi pelaksanaan peer helping untuk mengatasi permasalahan santri. 

 

Adapun tanggungjawab penolong sebaya adalah pertama, mas’uliyatul ilmi wal 

ma’rifah, yaitu tanggung jawab keilmuan dan pengetahuan. Kedua, mas’uliyatus suluk, 

yaitu tanggung jawab mengawal tingkah laku, tingkah laku yang dhahir. Ketiga, 

mas’uliyatul khuluq, yaitu tanggung jawab mengawal budi pekerti, yang mengarah 

kepada tingkah laku yang bathin 

Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawab seperti dipaparkan di atas, 

konselor membutuhkan bantuan personal dalam hal ini penolong sebaya. Adapun 

kualitas kepribadian penolong sebaya antara lain: 1) alim, 2) Rahmah, 3) sabar, 4) 

wara’ dan zuhud, 5) ikhlas dan tawadhu’, dan 6) pandai berkomunikasi.  

1) Alim  

Penolong sebaya harus mengusai keilmuan dan mengamalkannya. Kealiman 

merupakan syarat mutlak untuk melakukan suatu pekerjaan. Setiap muslim diwajibkan 

mempelajari ilmu sosial-kemasyarakatan (mu’amalah) dan teori-teori dalam melakukan 

pekerjaan. Bagi kalangan pesantren, mengamalkan ilmu ini menjadi suatu keharusan 

agar ilmu tersebut bermanfaat sebab ilmu untuk diamalkan. Sehingga kalau hanya 

mencari ilmu tapi tidak dilaksanakan maka akan sia-sia. Sebaliknya, mengerjakan 

sesuatu tanpa ilmu maka akan sia-sia. Karena ilmu itu ibarat pohon dan amal seumpama 

buahnya (Al-Ghazali, 2006: 14-15).  

2) Kasih sayang (Rahmah)  

Penolong sebaya harus menunjukkan kasih sayang kepada konseli, sehingga 

tercermin sikap empaty dalam relasi pembantuan. Empaty terjalin dalam peer helping 

relationship akan membantu kefektiffan proses pembantuan sehingga terbentuk 

rapport.  

Rahmah ini mirip dengan unconditional positive regard dalam konseling person-

centered; yang berarti suatu pendirian yang tidak menghukum dan memiliki kepedulian 

atau mencintai konseli. Cinta merupakan bahan dasar hubungan terapeutik. Menurut 

Corey (2009), konselor yang sukses adalah orang yang mampu memberi dan menerima 

cinta (love and belongingness). 
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3) Sabar  

Sabar berarti suatu sikap lapang dada dan berani menghadapi kesulitan-

kesulitan. Sehingga konselor mempunyai daya tahan terhadap penderitaan tanpa 

berkeluh kesah dan akan mencapai kematangan. Menurut Al-Haddad, iman 

sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi dua; sabar dan syukur. Mereka juga harus 

sabar dalam menjalani ketaatan dengan tidak malas dan berusaha menyempurnakan 

ketaatan tersebut. Mereka harus sabar dalam mengendalikan hawa nafsunya (Al-

Haddad, 2005: 564-566).  

Konselor hendaknya memiliki sifat sabar. Karena hakikat kesabaran adalah sikap 

lapang dada dan berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Dengan sabar, kita akan 

mencapai kematangan. Dengan sabar, kita mempunyai daya tahan terhadap 

penderitaan tanpa berkeluh kesah. Dengan sabar, kita mencapai esensi dari keimanan. 

Dengan sabar, kita menunjukkan kualitas kemanusian yang mampu menjinakkan 

kemarahan dan nafsu (An-Najar, 2001: 241; Shafii, 2004: 294-298). Thorne (dalam 

McLeod, 2003) berpendapat, kesabaran seharusnya dianggap sebagai kondisi inti dalam 

konseling.  

4) Wara’ dan Zuhud  

Wara’ berarti suatu sikap pengendalian diri dan berhati-hati dengan 

meninggalkan sesuatu yang meragukan (syubhat) dan yang kurang bermanfaat serta 

berbaik sangka kepada orang lain. Zuhud berarti suatu sikap sederhana dan lebih 

mementingkan kepentingan orang lain (altruistik). Esensi zuhud adalah menghilangkan 

nilai-nilai keduniaan, rasa terpesona terhadapnya, dan membebaskan jiwa dari 

pemuasan keinginan dan keangkuhan diri. Dengan kata lain, zuhud akan melahirkan 

sifat kejujuran yaitu perbuatannya tanpa pamrih dan perkataannya tanpa keinginan 

hawa nafsu.  

Wara’ dan zuhud mirip dengan konsep asketisme (asceticism) dalam 

psikoanalisis. Asketisme termasuk pertahanan matang (mature defenses) yaitu 

meninggalkan beberapa kenikmatan duniawi untuk mendapatkan kesenangan spritual. 

Atau dalam teori Epigenetik dari Erikson, sudah mencapai tahap maturitas 

(kematangan). Menurut Shafii (2004), teori Erikson tersebut dan konsep zuhud berarti 

membebaskan seseorang dari kebiasaan, perilaku, dan gejala yang merintangi 

perkembangannya. Ini berarti menjauhi diri dari kebesaran diri, fantasi, dan ilusi.  

5) Ikhlas dan Tawadhu’  

Ikhlas berarti tidak akan merasakan perbedaan ketika menerima pujian dan 

cacian, tidak memandang amal perbuatannya, dan tidak menuntut pahala. Ikhlas suatu 

sikap tulus, membersihkan diri, dan memurnikan hati dari selain Tuhan. Tawadhu’, 

suatu sikap yang tidak menganggap orang lain jelek dan menganggap dirinya lebih 
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unggul. Orang yang tawadhu’ adalah orang yang selalu respek dan menerima kebenaran 

dari orang lain.  

Menurut Corey (2009) konselor yang sukses adalah mereka yang memiliki respek, 

penghargaan diri, dan terbuka terhadap perubahan. McLeod (2003) berpendapat, 

kompetensi konselor yang efektif adalah mereka yang terbuka terhadap kebenaran dan 

berusaha belajar dari konseli mereka.  

6) Memiliki ketrampilan komunikasi yang baik 

 Penolong sebaya harus mampu mengembangkan ketrampilan komunikasi. 

Komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi yang terapiutik. Komunikasi disini 

tidak hanya terampil komunikasi dengan konseli tetapi juga komunikasi ketika 

membangun jaringan dalam rangka menggunakan teknik referral dalam proses 

pembantuan.  

 

E) Kesiapan Psikologis Konseli  

Keberhasilan suatu proses helping tidak terlepas dari sumbangsih atau kesiapan 

psikologis dari konseli. Penolong sebaya harus mampu menyiapkan kondisi psikologis 

konseli pada tataran sebagai berikut: (As’ad dalam Risalatut Tauhid, 28-31) 

Pertama, motivasi yang baik (qashdun shahih). Sebab motivasi seseorang dalam 

melakukan aktivitasnya akan berdampak kepada makna perbuatannya. Kedua, 

kepercayaan penuh kepada konselor (sidqu sharih). Sebab ia akan mengungkap berbagai 

problematika dan rahasia dirinya kepada konselor/penolong sebaya.  

Ketiga, menjaga tatakrama. Konseli harus husnuzhon, menghargai pemikiran, 

dan menghormati ucapan konselor/penolong sebaya. Bila ia melihat secara lahiriyah 

konselor melakukan kesalahan, ia tetap harus berhusnuzhon. Bila ia tidak mampu 

melakukannya, ia harus bertanya agar terlepas dari prasangka jelek kepada konselor 

(Suhrawardi, 1998:43-44; Ibrahim, 2001:142).  

Keempat, keadaan yang bersih (ahwalun zakiyyah). Menurut Al-Haddad hati yang 

terpancar inayah Tuhan merupakan usaha manusia itu sendiri dalam bertakhalli 

(mengosongkan hati) dari hal-hal yang mengotori hingga menjadi baik, kemudian 

mereka berusaha memperbaiki bertobatnya, terutama dosa yang berkaitan dengan 

manusia (haq adami). Konseli harus menjaga hati dan menghiasinya dengan sesuatu 

yang baik. Bila hal tersebut dilakukan, ia akan terhindar dari penyakit hati yaitu 

sombong (al-kibr), pamer (riya’), dan iri (hasad). Amal baik secara zhahir sebagai 

faktor terpenting dalam membiasakan diri dan membersihkan hati (Ibrahim, 2001: 128).  

Kelima, menjaga kehormatan (hifdzu al-hurmah). Konseli hendaknya menjaga 

batas kehormatan dirinya dan mampu menjaga rahasia-rahasia konselor/penolong 

sebaya (Suhrawardi, 1998:45-46). Keenam, pengabdian yang baik (husnu al-khidmah). 
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Konseli harus melayani konselor, ia harus mengikuti petunjuk-petunjuk konselor dengan 

baik. Ketujuh, konseli harus memiliki cita-cita yang tinggi (raf’u alhimmah). 

Kedelapan, ketetapan hati (nufudz al-‘azimah). Konseli harus berketetapan hati, tidak 

boleh putus ditengah jalan, tidak boleh berbelok arah, dan tidak boleh ragu. Konseli 

harus berketetapan hati untuk mendatangi konselor. Ia harus berniat menyerahkan 

hidup (problematika) dan mencapai tujuannya kepada konselor. Indikasinya, ia tidak 

menolak dibimbing dan diarahkan konselor (Suhrawardi, 1998:42).  
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PENUTUP 

 

Syarat-syarat kepribadian seorang penolong (helper) dan penguasaan 

keterampilan helping merupakan hal yang dapat dipelajari. Dengan kemauan yang 

sungguh-sungguh, dan dibarengi komitmen dan “keterpanggilan” maka keterampilan-

keterampilan tersebut lambat laun akan dikuasai, karakteristik kepribadian yang 

disyaratkan akan dijiwai, serta proses pemberian bantuan akan dijalani dan dirasakan 

sebagai sesuatu panggilan hati yang dapat memberikan kepuasan psikologis baik bagi 

konselor/penolong sebaya maupun bagi konseli. Beberapa hal yang perlu difahami 

dalam mengembangkan pertolongan sebaya (peer helping) telah dipaparkan dalam 

pedoman ini. Meskipun berjudul panduan, naskah ini beersifat fleksibel dan dapat 

disesuaikan dengan kondisi permasaalahan santri (konseli), beberapa aspek dapat 

dimodifikasi secara inovatif. 
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MODEL PEER HELPING BERBASIS PESANTREN 

 

 

 

  

  

• Tanggungjawab 
peer helper 

• Prasyarat peer 
helper 

• Parameter 
keberhasilan 
konseling 

 

 

Santri 

dengan 

Berbagai 

Masalah 

Masalah 
Internal Santri 
(Karakteristik 

Individual 
Santri sebagai 

Pribadi Remaja) 

Masalah 
Eksternal 

Santri (Nilai-
nilai Lokal 
Pesantren 
dan Nilai 

Sosial Santri) 

Panduan 
Peer Helping 

Berbasis 
Nilai Lokal 
Pesantren  

Nilai Lokal 
Unik 

Pesantren 

Karakteristik 
Unik Santri  

Karakteristik 
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Kelmbagaan 
Pondok 

Pesantren 

Karakteristik 
Unik Konten 
dan Proses 

Pembeljaran 

Karakteristik 

Unik Output 

dan 

Outcome 

Lulusan  

• Prinsip 
konseling 

• Teknik 
konseling 

• Strategi 
interaksi antara 
peer helper dan 
konseli 
 

Penguatan 
Kapasitas 

Peer 
Helper 

 

Penyusunan 
Modul 

Penguatan 
Kapasitas  

 

 

Penyusunan 
Paket 

Pelatihan  
 

 

Peer 
Helpeing 
Efectiven

ess 

Santri 

dengan 

Pribadi 

Sehat 
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RANCANGAN MODEL PELATIHAN KONSELOR SEBAYA BERBASIS 

PESANTREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Dipilih Berdasar 
Keterwakilan dari 

masing-masing 
kelas dan jenjang 
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Penolong Sebaya 

pesantren 
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Pesantren 
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Analisis narrative  

• Jurnal konseling 
(peer helper) 

• Buku Catatan 
Helpee (Refleksi) 

 

Santri Calon 

Peserta  Pelatihan 

Peer Helper 

Pesantren 

( 

 

Pelatihan Penolong 
Sebaya Berbasis 

Pesantren 

 

Tes Wawancara 

Pelaksanaan 
Konseling 
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Helper 

 

 

 

Analisis Hasil 
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• Trend, Latency dan 
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selama proses peer 

helping 
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A 
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I 
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S 
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Aspek Motivasi Nasihat Konseling

Tujuan Mengharap klien

mau mengikuti usul

petugas

Mengharapkan

konseli mengikuti

ususl petugas

Membantu konseli

agar dapat

menentukan

keinginannya

(pengambilan

keputusan)

Informasi yang 

diberikan

Penekanan pada

hal-hal yang baik

Penekanan pada hal

yang baik atau

buruk, sesuai

dengan nasihat yang 

diberikan

Harus memberikan

informasi yang 

lengkap dan benar, 

serta objektif dan

netral

Arah komunikasi Lebih banyak satu

arah

Lebih banyak satu

arah

Harus dua arah

Komunikasi verbal 

dan non verbal

Kurang menerapkan

komunikasi verbal 

dan non verbal

Menerapkan

komunikasi verbal 

dan non verbal

Penerapan

komunikasi verbal 

dan non verbal 

merupakan suatu

hal yang mutlak

dilakukan  
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• Membantu memecahkan
masalah teman sebayanyaMentor/

Tutor

• Membantu konselor dg cara
memberikan informasi ttg kondisi
perkembangan/masalah teman
sebaya yg perlu mendapatkan
layanan konseling

Mediator

 

 

 Hubungan saling percaya

 Komunikasi yang terbuka

 Pemberdayaan klien agar 

mampu mengambil keputusannya sendiri. 
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✓ Berpengalaman sebagai pendidik sebaya (tidak

mutlak)

✓ Memiliki minat, kemauan dan perhatian untuk

membantu klien

✓ Terbuka untuk pendapat orang lain

✓ Menghargai dan menghormati klien

✓ Peka terhadap perasaan orang dan mampu

berempati

✓ Dapat dipercaya dan mampu memegang rahasia. 

 

 

Membina suasana yang 

aman, nyaman, dan

menimbulkan rasa 

percaya klien terhadap

konselor

K

E

T

E

R

A

M

P

I

L

A

N
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 Komunikasi interpersonal

interaksi dinamis antara satu orang ke orang

lain bersifat dua arah secara verbal dan non 

verbal

 Komunikasi intrapersonal

komunikasi yang terjadi di dalam diri

seseorang, berbicara dalam hati

 

 

Konseling dapat dilakukan dimana saja, asalkan

syarat-syarat berikut terpenuhi, al:

 Terjamin privacy 

 Nyaman dan tenang

 Tidak bising
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Ketrampilan
mengobservasi

Ketrampilan
bertanya

Ketrampilan
mendengar

aktif

 

 

MEMBANTU KONSELI DALAM MENGAMBIL 
KEPUTUSAN

(kondisi, kemungkinan, konsekuensi, keputusan)

KETRAMPILAN MENDENGAR AKTIF DAN BERTANYA

(Menggunakan refleksi isi, refleksi perasaan dan
merangkum serta menggunakan pertanyaan

terbuka, tertutup dan pertanyaan mendalam)

KETRAMPILAN OBSERVASI DAN MEMANTAPKAN 
HUBUNGAN BAIK

(memberikan perhatiaan, menggunakan tatapan
mata yang sesuai dengan budaya, menyimak
ucapan verbal, kualitas suara dan bahasa tubuh)
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Tingkah laku non 
verbal

Tingkah laku verbal

Kesenjangan tingkah
laku verbal dan non 

verbal

 

 

Jenis Kegunaan Contoh

Pertanyaan

tertutup

Untuk menanyakan

riwayat kesehatan, 

data diri

“berapakah umurmu?”

“apakah kamu pernah mondok

sebelumnya?”

“ siapa yang punya inisiatif untuk mondok?”

Pertanyaan

terbuka

Untuk mempelajari

perasaan, kepercayaan

dan pengetahuan

konseli

“bagaimana perasaan kamu sekarang?”

“Bagaimana respon orang tuamu dengan

keputusan ini?”

“apa yang kamu pikirkan dg kondisi

pesantren ini?” 

Pertanyaan

mendalam

Untuk menanggapi

pertanyaan konseli

“kamu tadi mengatakan bahwa kamu tdk

kerasan, bisa kamu ceritakan lebih lanjut?”

“apakah maksud kamu dengan peristiwa

yang menjijikkan tadi?”

Pertanyaan

mengarahkan

Tidak tepat digunakan “tentunya kamu ingin keluar dari pesantren

ini kan?”

“kamu juga pingin hiburan kan? Sedangkan

disini tidak bisa”

“bilang aja ke orang tua, minta dijemput

biar mbaknya tenang, daripada tertekan
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Dengarkan bila konseli berbicara, 
menggebu-gebu, kesal, sedih
(pasif) dll

Memberi perhatian verbal atau non 
verbal

Mengajukan pertanyaan untuk
mendalami atau klarifikasi

Memberikan umpan balik atau
merefleksikan isis ucapan dan
perasaan

 

 

Individual 
helper

Kompetensi
helper

Faktor yg
berkaitan
dengan

interaksi

Faktor
situasional
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Tidak
bising

Terjamin
privasi

Tenang

Nyaman

 

 

 Konselor sebaya bukan merupakan konselor
profesional, namun keberadaannya sangat
membantu bagi terciptanya suatu
hubungan konseling yang 
profesional. Mereka menjadi
penghubung yang baik antara konselor profesional
dan klien. 

 Konselor sebaya memahami batas-
batas kemampuan dalam
menjalankan konseling dan bersikap jujur atas
keberadaannya apabila tidak
mampu menyelesaikan masalah klien. 

 Konselor sebaya senantiasa menciptakan hubungan
konseling secara terbuka, saling
percaya, dan menjaga
kerahasiaan, dan menyerahkan putusan akhir
kepada klien. 
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Yuliati Hotifah

 

 

 “Konselor” sebaya bukanlah konselor
profesional atau ahli terapi. “Konselor” 
sebaya adalah para santri yang memberikan
bantuan kepada santri lain di bawah
bimbingan konselor ahli. 

 Kehadiran “konselor” sebaya tidak
dimaksudkan untuk menggantikan peran dan
fungsi konselor ahli. 
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 ”konselor” sebaya adalah jembatan
penghubung (bridge) antara konselor dengan
santri (konseli). 

 Fungsi bridging ”konselor” sebaya berlaku
dalam dua arti yaitu menjembatani
layanannya, yaitu layanan konselor ahli
kepada konseli, dan atau menjembatani
konseli untuk bersedia datang guna
memperoleh layanan dari konselor ahli.

 

 Informasi (termasuk masalah) yang dibahas
dalam sesi-sesi penolong sebaya adalah
rahasia

 Harapan, hak-hak, nilai-nilai dan keyakinan-
keyakinan “konseli” dihormati

 Tidak ada penilaian (judgment) dalam sesi
konseling sebaya/penolong sebaya. 
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 Pemberian informasi dapat menjadi bagian
dalam penolong sebaya, sedangkan
pemberian nasehat tidak ada.  

 Teman yang dibantu (“konseli”) bebas
membuat pilihan dan kapan akan mengakhiri
sesi.

 Konseling/peer helping dilakukan atas dasar
kesetaraan (equality)

 

 Setiap saat “konseli” membutuhkan
dukungan yang tidak dapat dipenuhi melalui
konseling/helping relationship, dia
dialihtangankan kepada konselor ahli, 
lembaga, atau organisasi yang lebih tepat.

 



Panduan dan Modul Penolong Sebaya Pesantren | 43  
 

 Kapanpun membutuhkan, “konseli” 
memperoleh informasi yang jelas tentang
penolong sebaya, tujuan, proses dan teknik
yang digunakan dalam peer helping sebelum
mereka memanfaaatkan layanan tersebut

 

 Mas’uliyatul ilmi wal ma’rifah, yaitu tanggung
jawab keilmuan dan pengetahuan. 

 Mas’uliyatus suluk, yaitu tanggung jawab
mengawal tingkah laku, tingkah laku yang 
dhahir. 

 Mas’uliyatul khuluq, yaitu tanggung jawab
mengawal budi pekerti, yang mengarah
kepada tingkah laku yang bathin
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 Alim
 Rahmah
 Sabar
 Wara’ dan zuhud
 Ikhlas dan tawadhu’
 Memiliki Kemampuan berkomunikasi. 
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