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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 Laporan penelitian 

tentang Pengembangan Model Panduan Penolong Sebaya Berbasis Kearifan Lokal 

Pesantren ini dapat penulis selesaikan. Penelitian ini merupakan rangkaian penelitian 

tahun kedua menghasilkan model peer helping tervalidasi yang dapat digunakan 

bagi santri yang notabene berada pada lingkup budaya pesantren. 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian eksperimen 

dengan tipe Siingle Subject Desain. Uji coba diawali dengan seleksi calon peserta 

pelatihan secara proporsional dari masing-masing jenjang pendidikan yang ada di 

pondok pesantren al-Yasini Areng-Areng Pasuruan. Pelatihan dilakukan selama dua 

hari dan diakhiri dengan seleksi peer helper. Peer helper terpilih menjadi subyek 

eksperimen malaksanakan proses peer helping pesantren.     

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para santri Pondok Pesantren 

al-Yasini Areng-Areng Pasuruan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima 

kasih tak terhingga kepada Pengasuh Ponpes al-Yasini yang telah memberikan ijin 

dan fasilitas dalam melaksanakan segenap rangkaian uji coba Model Penolong 

Sebaya berbasis kearifan lokal pesantren. Dengan segenap kerendahan hati, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini. 

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada laporan penelitian 

ini. Oleh karena itu penulis mengundang pembaca untuk memberikan saran serta 

kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami 

harapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. 

Akhir kata semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita 

sekalian. Amiin.. 
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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan menemukan model penolong sebaya berbasis kearifan lokal 

pesantren yang efektif mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah yang 

dihadapi santri dalam aktivitas pembelajaran di pondok pesantren. Konsep penolong 

sebaya ini dibangun melalui pendekatan helping indigenous yang mengkompilasikan 

komponen budaya setempat dengan wacana teori ekologi sosial dan teori medan 

yang mewadahi subkultur dan kultur sebagai makro dan suprasistem dalam proses 

pembentukan perilaku dan perkembangan psikologis manusia. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan rancangan researh and 

development (R&D). Langkah-langkah penelitian untuk keperluan uji efektivitas 

model ini adalah main field testing, operasional  product revision, operasional field 

testing, final product revision, dissemination and   implementation. Proses uji 

efektivitas model dilakukan melalui uji eksperimen single subject desain yang 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas model yang sedang dikembangkan. Data 

dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan  anecdotal record. Subjek 

penelitian terdiri dari ahli konseling, ahli desain model pembelajaran dan santri baik 

sebagai konseli maupun peer helper. Analisis data dilakukan dengan teknik 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dikenakan terhadap data hasil kajian 

teori dan  eksplorasi  lapangan, sedangkan analisis kuantitatif dikenakan terhadap 

data hasil eksperimen. Luaran penelitian ini berupa model penolong sebaya berbasis 

kearifan lokal pesantren di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

penolong sebaya berbasis pesantren efektif untuk diterapkan di kalangan pesantren 

khususnya Jawa Timur. Hasil analsis naratif menunjukkan perubahan yang cukup 

signifikan sebelum dan sesudah dilakukan proses penolong sebaya berbasis 

pesantren secara tersupervisi. Hasil penelitian telah disebarluaskan kepada 

pemangku kepentingan melalui seminar, research symposium, pelatihan  dan 

penulisan di jurnal ilmiah. 

 

Kata Kunci: peer helping, kearifan lokal, pesantren. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam 

tidak terlepas dari pengaruh pendidikan yang telah diwarisi oleh budaya nenek 

moyang kita yaitu pesantren. Jumlah pesantren yang ada di Indonesia dari data 

Kementerian Agama RI tahun 2011 sebanyak 25,785 pesantren. Adapun jumlah 

pesantren di Jawa Timur sebanyak (5,788 pesantren),  menduduki urutan kedua 

setelah Jawa Barat (7,592 pesantren). Jumlah ini cukup fantastis untuk ukuran suatu 

lembaga pendidikan yang keberadaanya tumbuh dan berkembang secara mandiri 

oleh pihak masyarakat. Situasi tersebut menuntut para akademisi untuk ikut 

bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di pesantren, 

khususnya dalam domain perkembangan mental santri yang terkait dengan 

pembelajaran moral dan budaya lokal dari lingkungan sekitarnya.  

 Pesantren sebagai salah satu pendidikan informal dan sekaligus di dalamnya  

juga terdapat pendidikan formal telah berfungsi sebagai pengembangan diri santri 

melalui berbagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pondok pesantren. 

Tidak dapat dielak lagi bahwa pesantren semakin lama semakin menarik perhatian 

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pesantren dijadikan “bengkel 

moral” bagi masyarakat untuk membentuk karakter kepribadian anak dan remaja.   

 Sesungguhnya, pondok pesantren merupakan pendahulu dari  sistem sekolah 

asrama (boarding school) yang telah lama diselenggarakan di dunia barat. Kelebihan 

sistem ini dibanding dengan sistem sekolah biasa yang tanpa asrama ialah bahwa 
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anak didik berada dalam lingkungan suasana pendidikan selama 24 jam, dan para 

pendidik atau pengasuh dapat mengawasi, membimbing dan memberi tauladan 

kepada mereka juga selama 24 jam. Ini akan memudahkan intensifikasi usaha 

pencapaian tujuan pendidikan dengan sistem sekolah biasa. Karena sifat dasar 

metodologinya dan suasana lingkungan yang akrab, pesantren memiliki kemampuan 

untuk menciptakan pola hidup persaudaraan yang ramah, disertai jiwa kebersamaan, 

kemandirian dan kebebasan yang bertanggungjawab. Sistem pesantren ini 

dimungkinkan akan dapat mewujudkan pribadi-pribadi terdidik yang tangguh dan 

berkarakter kuat. Personal building ini yang acapkali lebih penting daripada sekedar 

pengetahuan semata untuk memperoleh sukses dalam hidup. 

Jika dikaitkan dengan konteks implementasi konseling, proses manajemen 

konseling akan bisa menjembatani praktik sosial yang nyata ke dalam proses 

dinamisme kelompok. Konseling yang didasari kebutuhan praktik sosial didesain 

oleh konselor yang dibangun berdasarkan manajemen psikososial. Hal ini 

dibutuhkan organisasi sosial yang dapat mewadahi fungsi dinamika kelompok dalam 

lingkup terkecil di pesantren. Konseling akan menjadi satu kegiatan yang 

mengarahkan pada sebagian bentuk dari bekerjanya suatu pendampingan.  

Pengembangan konseling di pesantren dalam konsep ini menggabungkan 

pendekatan konseling indigenous yang mengkompilasikan komponen budaya 

setempat dengan wacana teori ekologi sosial dan teori medan yang mewadahi 

subkultur dan kultur sebagai makrosistem dan suprasistem dari proses pembentukan 

perilaku dan perkembangan psikologis manusia (Brofenbrenner, 2005; Rudkin, 

2003). Piranti budaya itu adalah suatu objek yang nilai-nilai budaya itu 

ditransmisikan (Rudkin, 2003). Pesantren memiliki sejumlah piranti budaya karena 
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pesantren mengambil posisi sebagai subkultur komunitas. Piranti budaya di 

pesantren memiliki corak beragam, tergantung pada model dan modifikasi 

pesantren. Keragaman ini ditentukan oleh tujuan kebutuhan pesantren terhadap input 

yang ada. Ada pesantren  yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (Islam), 

dan juga pesantren yang sudah mengambil pendekatan formal dengan menggunakan 

manajemen modern serta pesantren yang mencoba melakukan fungsi kolaboratif 

untuk pengembangan komunitas (Wahid, 2001; A’la, Anisah, Aziz, & Muhaimin, 

2007). 

Pondok pesantren secara umum dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yakni 

pola pendidikan pondok pesantren salafiyah murni, pola pendidikan pondok 

pesantren modern dan pola pondok pesantren yang menggabungkan antara pola 

pondok pesantren salafiyah dengan pola modern yang dikenal dengan pola pondok 

pesantren komprehensif. Namun pada umumnya pesantren menamakan dirinya 

dengan istilah yakni pondok pesantren salafiah dan modern. 

Piranti budaya pesantren terdiri dari berbagai khazanah yang unik dan 

bercorak lokal. Budaya pesantren berkembang dan menyatu dalam satu tradisi yang 

bergerak melingkari sistem relasional antar individu dalam pesantren. Ia diwariskan 

melalui berbagai teknik pemodelan, simbolisasi, penghayatan, organisasi, 

transformasi diri untuk merangkai proses perkembangan psikologis santri. 

Rangkaian  makna budaya ini membentuk kohesi psikososial dan diartikulasikan 

dalam berbagai kekuatan diri, sosial, lingkungan, trust, spiritualitas dan dinamika 

keagamaan kaum santri. Di sini nilai-nilai budaya ditransmisikan melalui 

pengajaran, ritual-ritual, pengamalan keagamaan, pembiasaan, pemodelan, diskusi, 

refleksi, perlombaan, mujahadah, konsistensi, pengabdian (abdi dalem), yang 
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mengakar menjadi sejarah pesantren. Karakteristik budaya pesantren ini menjadi 

lokus dan modus lingkungan sosial yang kondusif bagi transformasi dan 

pengembangan konseling.  

Penyelenggaraan konseling sebagai cara untuk membimbing santri agar 

terentas dari permasalahannya masih belum memiliki bentuk yang sesuai dengan 

misi pembelajaran di pesantren itu sendiri. Selama ini jika ada santri yang memiliki 

masalah, alternatif solusinya langsung diarahkan ke ustadz, bahkan jika memang 

parah, maka langsung diarahkan ke kyainya langsung. Dari survey pra penelitian 

yang dilakukan penanganan masalah santri masih bersifat nasehat yang instruktif 

dan berdasarkan doktrin agama. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para santri, mereka 

menyatakan pendekatan yang digunakan oleh ustadz dan kyai dalam membantu 

mengatasi masalah mereka adalah melalui pendekatan agama dimana para santri 

yang memiliki masalah diminta untuk menyerahkan urusan sepenuhnya kepada 

Allah S.W.T dan untuk ketenangan batin mereka dibekali dengan doa-doa. Apa yang 

sudah diberikan oleh ustadz dan kyainya, para santri mengungkapkan bahwa itu 

belum mencukupi untuk membuat kondisi mereka lebih baik. Para santri 

menginginkan ada pihak yang benar-benar mengerti posisi dan masalah yang 

dihadapinya dari sudut pandang mereka sebagai seorang remaja.  

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar santri ketika 

menghadapi permasalahan, mereka tidak langsung mengutarakan kepada 

ustadz/kyainya, melainkan mereka lebih memilih menceritakan masalahnya kepada 

sesama santri. Para santri beranggapan bahwa teman sesama santri merupakan pihak 

yang paling tepat untuk menceritakan masalahnya. Teman sesama santri dianggap 
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lebih bisa memahami kondisinya, dan dalam upaya membantu penyelesaian 

masalahnya tidak menasehati/menggurui namun lebih pada upaya memberikan 

kesempatan mencurahkan semua yang dirasakannya. 

Para santri menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh teman sesama 

santri efektif untuk meringankan beban permasalahan yang mereka hadapi. Kondisi 

ini berbeda dengan ketika mereka mengkonsultasikan masalah yang dihadapinya 

kepada ustadz ataupun kyai. Para santri merasa ada jarak yang terlalu jauh antara 

dirinya dengan ustadz/kyai, mereka merasa tidak bisa sepenuhnya menceritakan 

permasalahan dan perasaannya dengan bebas. Selain itu bantuan yang diberikan oleh 

ustadz/kyai yang cenderung berupa nasehat ataupun doa-doa dianggap tidak terlalu 

membantu mereka, justru terkadang mereka merasa terbebani secara mental. 

Kondisi-kondisi diatas terkait kehidupan para santri dan permasalahan yang 

dihadapinya penting untuk ditemukan jalan keluarnya. Dikhawatirkan jika setiap 

permasalahan yang dihadapi oleh santri tidak pernah diselesaikan secara tuntas, 

maka hal ini akan mendorong santri untuk mencari pelampiasan/ penyaluran beban 

yang dihadapinya. Penyimpangan perilaku akan sangat mungkin terjadi karena santri 

kebingungan tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Kasus-kasus santri kabur dari pesantren, santri melanggar aturan pesantren, dan 

sebagainya. Hal ini diindikasikan sebagai akibat akumulasi permasalahan yang tidak 

terselesaikan dengan baik. 

Fakta-fakta di pesantren terkait kehidupan santri sebagai remaja dan 

permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya, didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arbin (2012) yang melakukan pemetaan 

kebutuhan penolong sebaya di tingkat sekolah menengah atas. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sekolah menengah atas membutuhkan 

dikembangkannya penolong sebaya untuk membantu penyelesaian masalahnya. 

Siswa sekolah menengah atas menganggap teman sebaya bisa memahami apa yang 

dirasakannya dan bantuan yang diberikan oleh teman sebaya dianggap efektif untuk 

meringankan permasalahan yang dihadapi. Siswa sekolah menengah atas lebih 

memilih menceritakan permasalahan kepada teman sebaya daripada kepada konselor 

karena dilatarbelakangi oleh kesamaan usia, minat, perasaan dan sebagainya. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan FGD (Focus Group Discussion) yang 

sudah dilakukan peneliti menunjukkan urgensinya dikembangkannya model 

penolong sebaya yang berbasis pesantren dalam mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi oleh para santri. Permasalahan yang dihadapi oleh para santri terkait 

dinamika mereka sebagai seorang remaja perlu untuk mendapatkan bantuan secara 

tuntas dan efektif sehingga diharapkan dapat diminimalisasi potensi penyimpangan 

perilaku sebagai dampak atas permasalahan yang dihadapi oleh santri. 

Adapun permasalahan yang sering dihadapi para santri dalam mengikuti 

kegiatan di pondok pesantren meliputi masalah yang terkait dengan kehidupan 

pribadi, sosial, pembelajaran, dan kemampuan diri dalam adaptasi terhadap pola 

kehidupan pesantren. Masing-masing permasalahan tersebut memiliki ciri dan pola 

yang berbeda sehingga diperlukan pola penyelesaian yang berbeda pula sesuai 

dengan karakteristiknya masing-masing. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengangkat kearifan lokal, sebagai dasar dalam penyedia wadah bagi santri untuk 

berbagi. Menyediakan tempat bagi remaja santri, sehingga mereka memiliki tempat 

dan orang-orang yang bisa mendengarkan masalah mereka, memberikan perhatian 

terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial emosional mereka dalam bentuk yang 
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terpercaya. Hasil kajian awal diketahui bahwa (1) sekitar 90% santri yang memiliki 

masalah masih ditangani secara tradisional dengan metode nasihat yang bersifat 

instruktif, (2) kontrol sosial yang digunakan adalah dengan menegakkan aturan yang 

disepakati, dengan metode hukuman, bahasa popular di pesantren adalah Ta’zir, (3) 

masalah yang dirasa tidak bisa tertangani oleh ustadz maka akan diserahkan kepada 

pak Kyai, (4) para santri memiliki budaya “sungkan” terhadap ustadz dan kyai 

sehingga mereka tidak bisa leluasa untuk mengutarakan masalah yang sedang di 

hadapi, dan  (5) para santri lebih leluasa jika membagikan masalahnya kepada 

temannya. Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya model  

penolong sebaya berbasis pesantren yang bisa diimplementasikan di lingkungan 

pesantren yang  memiliki karakteristik khas. 

 

B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana model penolong sebaya berbasis kearifan lokal pesantren 

dikembangkan untuk memecahkan masalah santri dalam mengikuti 

pembelajaran di pondok pesantren? 

2. Bagaimana efektivitas model penolong sebaya berbasis kearifan lokal 

pesantren yang efektif mampu menyelesaikan masalah santri dalam 

mengikuti pembelajaran di pondok pesantren?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan langkah-langkah pengembangan model penolong sebaya 

berbasis kearifan lokal pesantren yang dapat memecahkan masalah santri 

dalam mengikuti  pembelajaran di pondok pesantren. 

2. Mengetahui efektivitas model penolong sebaya berbasis kearifan lokal 

pesantren dalam menyelesaikan masalah santri selama mengikuti 

pembelajaran di pondok pesantren?  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Konstribusi terhadap Ilmu Pengetahuan 

Pengembangan pengetahuan lokal terkait dengan bentuk-bentuk pengasuhan 

psikologis seperti konseling dan terapi, secara indigenous berkembang kearah 

subkultur yang bervariasi. Peluang konseling akan meluas dan muncul bersamaan 

dengan ketrampilan orang untuk memberikan bentuk-bentuk konseling sesuai 

dengan konteks dunia tempat dimana hubungan antar individu itu itu terjalin dalam 

kultur dan dinamika kemasyarakatan yang lebih spesifik.  

Domain pesantren tersebut merupakan sumber terbentuknya pengetahuan 

tersembunyi sebagai salah satu pengembangan kearifan melalui pendekatan teori 

implicit dengan memperkuat pemahaman terhadap sumber daya, nilai, sistem 

pengasuhan, tradisi, dan pengalaman sebagai sarana untuk berjalannya fungsi 

transformasi konseling. Penolong sebaya berbasis pesantren ini mengintegrasikan 

teori-teori konseling kontemporer dengan komponen kearifan lokal sebagai bagian 
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dari kenyataan mengalami kehidupan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah, 

menolong orang lain, dan mencari hikmah atas tindakan yang dilakukan secara 

bersama-sama demi tujuan dan kebaikan bersama. 

2. Kontribusi terhadap Praktik Pembelajaran 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan model 

pemecahan masalah yang dihadapi santri sehingga proses pencapaian tujuan belajar 

di pondok pesantren dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan filosofi 

pembelajaran pesantren sebagai basis pengembangan kemandirian santri. Model 

pemecahan masalah yang dikembangkan ini memiliki keunggulan dan karakteristik 

yang khas sesuai dengan situasi dan kondisi santri karena perangkat dan substansi 

model diangkat dari kearifan lokal yang berkembang di lingkungan pondok 

pesantren. Model yang dikembangkan ini akan bermanfaat bagi para ustadz dan 

ustadzah serta para kyai untuk dijadikan landasan pengembangan penyelesaian 

masalah dan pola interaksi dengan para santari terkait dengan pengelolaan 

pembelajaran di pondok pesantren.  

E. Luaran Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan konstruksi model penolong 

sebaya yang aplikabel dalam memecahkan masalah santri yang  sesuai dengan 

situasi dan karakteristik kehidupan santri dalam menjalani pembelajaran di pondok 

pesantren. Penelitian tahun pertama telah dihasilkan model konseptual yang telah 

divalidasi pakar, baik oleh pakar pembelajaran maupun konselor, sedangkan tahun 

kedua akan dihasilkan konstruksi model akhir penolong sebaya yang sudah 

diketahui tingkat keefektifannya dalam menyelesaikan permasalahan santri dalam 

mengikuti pembelajaran di pondok pesantren.  
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F. Temuan Penelitian Tahun Pertama 

Beberapa temuan penelitian tahun pertama yang akan dijadikan landasan 

dalam keberlanjutan penelitian tahun kedua meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Deskripsi karakteristik permasalahan santri di lingkungan pondok pesantren, 

yang meliputi (a) permasalahan santri menurut perspektif ustadza/ah, teman santri, 

kyai, dan pengelola pondok pesantren, (b) permasalahan santri dalam perspektif 

karakteristik individu dan sosiologis, (c) karakteristik dan tipologi permasalahan 

santri, (d) klaster permasalahan santri dalam perspektif karakteristik individu dan 

sosiologis santri, dan (e)  kualifikasi peer helper 

2.  Prototipe dan model konseptual penolong sebaya berbasis kearifan lokal (local 

wisdom) pondok pesantren yang diprediksi mampu menyelesaikan permasalahan 

santri yang dialami selama mengikuti pembelajaran. Adapun prototipe model 

konseptual penolong sebaya (peer helper) dapat digambarkan berikut ini. 
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 Hasil analisis data ditemukan bahwa persentase permasalahan santri dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Jika digambarkan dalam bentuk skema, maka permasalahan santri dapat 

dipetakan seperti berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diri sendiri

30%

Orang lain

3%

Lingkungan

15%

20%

% 10% 

5

% 

15% 

Tugas 
Perkembangan 

Remaja 

Kebutuhan 
Psikologis Santri 

Sistim, 
lingkungan 
pesantren 

Teraktualisasi 

Fully 
Fucntioning 

Person 

Ya

a 

tidak 

Gangguan 

Perkembangan 

Ketidakseimbangan 
psikologis 

Bantuan/ 
pendampingan 

Psikologis 

Gangguan 

Perkembangan 



13 
 

Adapun deskripsi produk model dapat dilihat pada lampiran laporan 

penelitian ini. Berdasarkan hasil temuan tahun pertama tersebut, maka 

langkah-langkah dan substansi penelitian tahun kedua meliputi kegiatan 

berikut ini. 

1. Merumuskan model konseptual penolong sebaya yang tervalidasi pakar dan uji 

coba lapangan  

2. Merevisi model hasil validasi  

3. Melakukan ujicoba terbatas dan skala luas 

4. Merevisi model dari hasil ujicoba lapangan 

5. Melakukan pelatihan peer helper 

6. Melakukan uji eksperimen dalam pelaksanaan peer helping yang tersupervisi 

7. Memperbaiki manual penggunaan model setelah dilakukan uji eksperimen 

8. Merevisi model hasil uji eksperimen (penghalusan model) 

9. Melakukan deseminasi model melalui kegiatan lokakarya, pelatihan,  penulisan 

hasil penelitian di jurnal ilmiah, penulisan dalam bentuk buku-buku panduan.  
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Kondisi Psikologis Santri 

Dalam psikologi perkembangan, 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 

berakhirnya terbentuk kepribadian akan tetapi merupakan salah satu tahap utama 

dalam pembentukkan 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 

keadaan yang lain seringkali mengalami gejolak dan goncangan yang terkadang 

dapat berakibat fatal (Hotifah, 2010:83). 
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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, dan 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 bias bebas kemudian membantu dan mensupportnya 

secara maksimal dan memberikan kesempatan serta sarana-sarana yang mengarah 
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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 membeimbing dan mengarahkan anak remajanya. 

Selanjutnya para pakar psikologi menyarankan strategi yang paling bagus 

dan cocok dengan remaja adalah strategi menghormati kecenderungannya untuk 

bebas merdeka tanpa mengabaikan perhatian orang tua kepada mereka. Strategi ini 

selain dapat menciptakan iklim kepercayaan antara orang tua dan anak, dapat juga 

mengajarkan adaptasi atau penyesuaian diri yang sehat pada remaja.  Hal ini sangat 

membantu perkembangan, kematangan dan keseimbangan jiwa remaja (Mahfudzh, 

2001:40). 

Pertumbuhan dan perkembangan yang selama ini terjadi selama masa remaja 

tidak selalu dapat tertangani secara baik. Pada fase ini di satu sisi, remaja masih 

menunjukkan sifat kekanak-kanakan, namun di sisi lain dituntut untuk bersikap 

dewasa oleh lingkungannya. Sejalan dengan perkembangan sosialnya, mereka lebih 

konformitas pada kelompoknya dan mulai melepaskan diri dari ikatan dan 

kebergantunga kepada orang tuanya dan sering menunjukkan sikap menantang 

otoritas orang yang lebih dewasa. 

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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B. Kearifan Lokal Pesantren 

  Kearifan lokal dalam konseling sangat penting. Konseling yang selama ini 

didominasi teori-teori dari Barat dalam aplikasi di lapangan kerap mengalami 

hambatan budaya. Salah satu alternatifnya adalah berupaya menggali nilai-nilai 

budaya pesantren dalam konseling. 

Yeh, Hunter, Madan-Bahel, Chiang dan arora (2004) menjelaskan urgensi 

pengalaman mengenai penyembuhan lokal untuk kebutuhan pengembangan metode 

penelitian dan konseling psikologis. Yeh, Hunter, Medan-Bahel, Chiang dan Arora 

(2004) menjelaskan bahwa pemahaman dan praktik konseling secara 

multidimensional dan interdependensi dapat diarahkan melalui pendekatan 

kontekstualisasi budaya. Prinsip sensitifitas budaya ini dapat diadopsi oleh konselor 

untuk mengintegrasikan model dan keberlangsungan lokal sebagai partikuler 

pengembangn konseling. Karena setiap budaya memiliki gagasan tentang kesehatan 

mental dan keberlangsungan fungsi psikologis bagi komunitas. Konselor dalam 

wilayah praktisnya dengan demikian perlu menyaratkan dirinya berposisi sebagai 

fasilitator dari sistim pengasuhan (penyembuhan) lokal. Konselor dalam ranah 

pengasuhan lokal disarankan untuk berunding dan berkolaborasi dengan para 

pengasuh lokal dalam memberikan pelayanan kesehatan psikologis dengan 

menempatkan konteks budaya dalam proses pemberian konseling. Dengan demikian 

praktik konseling memerlukan integrasi dalam proses praktek kesehatan mental 

komunitas yang mempertimbangkan keterlibatan spiritual, organisasi agama, dan 

komunitas, seni kreatif, harmoni dan keseimbangan serta berbagai metode yang 

terkait dengan kepemilikan dan interaksi sebuah kelompok. 



18 
 

 Pada saat implementasi konseling, pesantren secara indigenous diposisikan 

sebagai perangkat budaya yang memiliki domain-domain lokal yang telah 

dikembangkan sebagai indikator kebutuhan kesehatan mental dan mediasi psikologis 

bagi komunitas atau penghuni pesantren yaitu santri dan sejumlah system yang 

berkembang didalamnya.  Jejaring sosial yang semestinya diberlakukan serangkaian 

proses konseling. Kurt  Lewin dalam teori medannya (field theory) menggaris 

bawahi bahwa perilaku itu ditentukan oleh totalitas situasi individu. Perilaku 

individu ditempatkan dalam kesatuan proses yang melibatkan aspek berjejaring 

antara fakta diri dengan situasi sosial. Komponen perilaku dibentuk oleh satuan 

individu dan lingkungan dalam perspektif medan psikologis atau disebut ruang 

kehidupan (lifespace). Individu memiliki perbedaan perilaku karena dibentuk oleh 

bekerjanya cara pandang persepsi diri dan lingkungan. Jika direplikasi untuk 

kepentingan konseling maka perubahan perilaku ditopang oleh berfungsinya 

kapasitas personal yang berelasi dengan lingkungannya.  

 Pengembangan konseling di pesantren dalam konsep ini menggabungkan 

pendekatan psikologis indigenous yang mengkompilasikan komponen budaya 

setempat dengan wacana teori ekologi sosial yang mewadahi sub kultur dan kultur 

sebagai makrosistem dan suprasistem dari proses pembentukan perilaku dan 

perkembangan psikologis manusia (Brofenbrener, 2005; Rudkin, 2003). Piranti 

budaya itu adalah obyek yang mana nilai-nilai budaya itu ditransmisikan. Pesantren 

memiliki sejumlah piranti budaya karena pesantren mengambil posisi sebagai sub 

kultur komunitas. Piranti budaya di pesantren memiliki corak beragam tergantung 

pada model pesantren dan daerahnya. Keragaman ini ditentukan oleh tujuan 

kebutuhan pesantren terhadap input yang ada. Ada pesantren yang hanya 
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mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (Islam), juga pesantren yang sudah mengambil 

pendekatan formal dengan menggunakan manajemen modern serta pesantren yang 

mencoba melakukan fungsi kolaboratif  untuk pengembangan komunitas (Wahid, 

2001; A’la, Anisah, Aziz, dan Muhaimin). 

   Budaya pesantren terdiri dari berbagai khasanah yang unik dan bercorak 

lokal. Budaya pesantren berkembang dan menyatu dalam satu sistim relasional, yang 

diwariskan melalui berbagai pemodelan, simbolisasi, penghayatan, organisasi, 

transformasi diri yang mempengaruhi kondisi psikologis santri. Budaya relasional 

ini membentuk jalinan psikososial dan dimanifestasikan dalam berbagai kekuatan 

diri, sosial, lingkungan, trust, spiritualitas dan dinamika keagamaan kaum santri. 

Nilai-nilai budaya ditransformasikan melalui pengajaran, ritual-ritual, pengamalan 

keagamaan, pembiasaan, pemodelan (itba’) diskusi, refleksi, perlombaan, 

mujahadah, konsistensi, pengabdian (abdi dalem), yang mengakar menjadi budaya 

khas di pesantren. 

 Sedangkan hubungan relasional di pesantren dapat dijalin secara sinergis 

melalui Kyai, Gus (kyai muda), ustadz, Badal (asisten), murabbi (pembimbing), dan 

satuan kelompok kecil dalam bentuk organisasi sebaya (A’la, Annisah, Aziz dan 

Muhaimin, 2007). Komponen ini saling berinteraksi dan membentuk karakteristik 

sosial  budaya pesantren. Hal ini kemudian terjadi akulturasi budaya yang 

merupakan representasi antara kekuatan dari luar dan kekuatan dari dalam baik 

langsung berdampak  pada diri santri atau sistem budaya yang membentuk watak 

lokal. 

 Melalui pendekatan ini maka  pesantren memiliki peluang untuk melakukan 

pembenahan dan pengembangan konseling psikologis santri dari dalam pesantren itu 
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sendiri (development from within) dengan melihat seperangkat nilai (ruh al-ma’had), 

cita-cita (himmah), tuntutan perkembangan masyarakat (himmah al-mujtami’ah), 

dan kemampuan serta daya dukung pesantren secara nyata (caring capacity and 

support system) (Chirzin, 2007). 

 Pesantren memberikan dasar pemahaman kearifan dalam membuahkan 

berbagai pengalaman perkembangan kematangan psikologis yang dirajut secara 

kolektif oleh komunitas santri dalam memproses nalar dan kehidupan hatinya serta 

menumbuhkan pengetahuan yang arif, nilai yang orisinil, sekaligus sikap dan 

kepribadian wira’I yang menjadi benteng bagi stabilitas mental dan emosi komunitas 

santri. Ia membentengi sikap dan kepribadian yang bijaksana, sehingga tidak bisa 

dipungkiri bahwa pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

penempa kepribadian seseorang untuk tangguh dan mampu survival menghadapi 

berbagai bentuk tantangan kehidupan. Kearifan dalam bentuk yang nyata di 

pesantren dapat diformulasikan dengan mengambil kearifan lokal pesantren melalui 

budaya, sejarah pesantren, model dan ketokohan kiai, sikap hidup wira’i, mekanisme 

hubungan kekerabatan serta tradisi yang bermetamorfosis melalui praktik hidup 

kaum santri dalam bentuk internalisasi kehidupan dan hubungan interpersonal untuk 

memperkuat tatanan spiritualitas, kematangan mental dan penguasaan ilmu, dan 

moralitas. Kearifan selalu bertransformasi sepanjang rentang kehidupan sebagai 

kerangka penalaran diri, konseling eksistensial, empati, jalinan intuitif diri dan orang 

lain (Kramer, 2000) yang bisa dikembangkan dari proses transmisi budaya dan 

pengalaman hidup seseorang. Oleh karena itu kearifan banyak diterapkan dalam 

beragam domain manajemen kehidupan, perencanaan hidup, review diri. Proses ini 
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dapat dijiwai sebagai salah satu cara yang terintegrasi ke dalam proses pelaksanaan 

penolong sebaya di pesantren. 

 Santri cenderung berproses secara bersamaan dan melihat kedudukan santri 

sendiri sebagai bentuk pengabdian tulus yang masing-masing selalu berusaha untuk 

menuju pada kualitas individu dalam bentuk-bentuk tawadhu’. Santri cenderung 

tidak membedakan antar teman dalam proses diri. Mereka memposisikan secara 

setara dan sama dalam wilayah pesantren. Hubungan sesama santri dapat diciptakan 

untuk menumbuhkan relasi perubahan individu sebagai bagian dari tugas dan 

tanggungjawab anggota kelompok (organisasi, kamar, pertemanan) yang 

mengedepankan ukhuwah (persaudaraan), tasamuh (kesetaraan) dan solidaritas. 

Praktik ini dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi relasi santri melalui 

komunikasi hubungan sebaya santri.  

 

C. Penolong Sebaya 

Adanya perubahan dinamis pada berbagai aspek kehidupan seperti 

longgarnya norma kemasyarakatan, teknologi dan informasi, menyebabkan 

permasalahan yang dihadapi remaja semakin kompleks. Santri sebagai remaja rentan 

untuk bermasalah. Kondisi ini menuntut semakin eksis dan profesionalnya kerja 

konselor. Kondisi di lembaga pendidikan saat ini menunjukkan, bahwa kinerja 

profesional konselor dihadapkan kepada berbagai kendala. Kendala terbesar untuk 

mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang handal terjadi dalam tataran 

praktis (Sudrajat, 2008).  

Adanya santri bermasalah yang berkonsultasi pada temannya, dapat 

memberikan efek positif namun bisa juga memberikan efek negatif. Efek positif jika 
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teman tempat dia berkonsultasi memiliki sikap dan perilaku positif, selain karena 

teman sebaya lebih memahami masalah temannya. Sebaliknya efek negatif terjadi 

jika santri yang bermasalah berkonsultasi pada temannya yang juga bermasalah, 

sementara temannya tersebut terlanjur mencari penyelesaian masalah dengan sikap 

dan perilaku negatif, maka santri akan terjerat pada masalah yang lebih berat dan 

dapat membahayakan perkembangannya. Mencermati kenyataan tersebut, perlu 

dikembangkan model layanan konseling yang mampu melayani santri. Salah satu 

yang dapat dikembangkan adalah penolong sebaya. Pengembangan penolong sebaya 

diprediksi dapat menjadi alternatif peningkatan kualitas layanan konseling bagi 

santri. 

Situasi hubungan yang berkembang antar teman sebaya adalah hubungan 

yang sangat cair dimana teman sebaya bebas menceritakan segala yang dirasakannya 

dengan nyaman. Situasi hubungan tersebut merupakan stimulus untuk tercapainya 

tujuan konseling yang diharapkan, yaitu terjadinya perubahan ke arah yang positif, 

dan terciptanya satu kondisi agar konseli merasa bebas melakukan eksplorasi diri, 

penyesuaian diri dan kesehatan mental, kebebasan secara psikologis tanpa 

mengabaikan tanggungjawab sosial, (Corey 2005, Shertzer & Stone, 1981). Hal ini 

dapat dikatakan bahwa penolong sebaya menjadi upaya alternatif untuk mensiasati 

kendala-kendala pelayanan konseling di sekolah. 

 Privette & Delawder (1982) bahkan mengajukan asumsi bahwa kelompok 

atau teman-teman sebaya lebih unggul daripada tenaga-tenaga professional, 

setidaknya dalam hal pembangunan hubungan (rapport) yang segera dan keefektifan 

yang ada dalam hubungan kesederajatan. Sementara itu faktor kesamaan 

pengalaman dan status non professional yang dimiliki oleh penolong sebaya 
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menyebabkan mereka dapat lebih diterima ketimbang penolong atau konselor 

professional khususnya bagi konseli yang suka menghindar (Sandmeyer,1979). 

Peer helping atau yang dikenal dengan penolong sebaya merupakan 

pelayanan bimbingan oleh seorang individu (helper) kepada individu lain yang 

sebaya dengan dirinya. Di sekolah peer helping dapat diartikan sebagai pelayanan 

bantuan antar sesama siswa kepada siswa lainnya dalam rangka membantu siswa 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Peer helping merupakan tenaga 

paraprofessional yang direkrut dan diberi latihan khusus untuk menjalankan fungsi 

dan tugas pelayanan bimbingan. Peer helper bekerja di bawah supervisi, konsultasi 

dan koordinasi konselor professional yang ada di sekolah (Shertzer and Stone, 

1981). 

Peer helping/penolong sebaya adalah perilaku pemberian bantuan 

interpersonal yang dilakukan oleh orang-orang non professional yang menjalankan 

suatu peranan bantuan kepada orang lain. Istilah sebaya mengacu pada pengertian 

bahwa seseorang yang menjalankan peranan membantu adalah usianya kurang lebih 

sama dengan orang-orang yang dilayaninya (Tindal and Gray, 1985).  

Keterampilan inti yang diperlukan oleh seorang peer helping dalam rangka 

membantu teman sebayanya secara efektif antara lain: keunikan yang baik; 

mendengarkan aktif; empati terhadap teman sebaya yang merasa sedih; penghargaan 

bagi sesuatu yang dikatakan dengan penuh rasa percaya diri; pengetahuan terhadap 

batas-batas kerahasiaan; memiliki sikap toleransi dan rasa hormat; kemampuan 

untuk menerima umpan balik yang konstruktif tentang kapasitas bantuan; dan 

keterbukaan terhadap ide-ide baru (Cowie, H & Jenifer, 2007). 
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Melihat keterampilan inti yang diperlukan  untuk menjadi pembimbing 

sebaya, sangat memungkinkan peran pembimbing sebaya dapat dioptimalkan 

keberadaan di pesantren untuk membantu kyai dan ustadz dalam mengidentifikasi 

dan membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi santri di pesantren. Tidak 

menutup kemungkinan banyak santri di pesantren yang memiliki karakteristik 

kepribadian helper sehingga keberadaan santri-santri tersebut perlu dioptimalkan 

dalam rangka peningkatan mutu pendampingan psikologis di pesantren khususnya 

dalam membantu santri mengenali dan menyelesaikan permasalahannya. 

Keberadaan santri di pesantren dengan karakteristik yang beranekaragam 

sangat memungkinkan munculnya permasalahan santri yang kompleks sehingga 

kyai dan ustadz di pesantren memerlukan bantuan ekstra misalnya keberadaan 

tenaga paraprofessional peer helping. Berikut ini beberapa alasan perlunya 

dikembangkan penolong sebaya (Carr, 1881): 

1. Hanya sebagian kecil remaja yang memanfaatkan dan bersedia berkonsultasi 

langsung dengan konselor. Para remaja lebih senang menjadikan teman-teman 

mereka sebagai sumber yang diharapkan membantu pemecahan masalah yang 

dihadapinya. Para remaja cenderung menjadikan teman-temannya sebagai sumber 

pertama dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan pribadi, perencanaan 

karir dan bagaimana melanjutkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan adanya 

kesamaan usia, minat, cara pandang dan sebagainya. 

2. Berbagai keterampilan yang terkait dengan pemberian bantuan yang efektif dapat 

dipelajari oleh orang awam sekalipun termasuk oleh paraprofessional, yang dapat 

dikuasai oleh santri. Peer helping merupakan bentuk treatment bagi para peer helper 

dalam membantu perkembangan psikologis mereka. 
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3. Berbagai penelitian secara konsisten menyatakan bahwa di kalangan remaja, 

kesepian/kebutuhan akan teman merupakan salah satu diantara lima hal yang paling 

menjadi perhatian remaja, hubungan pertemanan bagi remaja seringkali menjadi 

sumber terbesar bagi terpenuhinya rasa senang dan juga dapat menjadi sumber 

frustasi yang paling mendalam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa teman 

memungkinkan untuk saling membantu satu sama lain dengan cara yang unik. 

4. Alasan lain perlunya peer helping dikembangkan di sekolah adalah didasarkan 

pada suplai dan biaya kerja manusia. Layanan-layanan professional dari waktu ke 

waktu terus berkembang dimana keberadaan helper seperti konselor yang terbatas 

jumlahnya sedangkan problema yang dihadapi remaja terus meningkat sehingga 

tidak semua dapat terjangkau oleh layanan yang diberikan langsung oleh konselor. 

Faktor lain yang mendasari pemikiran pentingnya penolong sebaya, 

khususnya untuk kelompok remaja di pesantren, adalah apa yang disebut dengan 

budaya pemuda (youth culture). Budaya pemuda antara lain dicirikan oleh sifat 

penuh rahasia yang menjadi alat menjaga diri dari sanksi orang dewasa, dan upaya 

menarik diri secara sosial dari keluarga; kuatnya kebutuhan afiliasi dan rasa ingin 

diterima oleh kelompok sebaya dan pentingnya teman sebaya sebagai agen 

sosialisasi dan latar sang pemuda mencari identitas diri (Shertzer & Stone,1981). 

Pencarian identitas diri (self-identification) dicirikan dengan membangun 

relasi/komunikasi dengan orang lain, menarik perhatian orang lain untuk tujuan 

mendapat pengakuan dan penerimaan diri ditengah-tengah kelompoknya. Teman 

seusia nampaknya menjadi teman yang nyaman ketika individu mulai akan 

membangun identitasnya. 



26 
 

Berdasarkan format training konseling dari Carkhuff (1969), Ivey (1973) ada 

sejumlah dasar-dasar keterampilan komunikasi yang perlu dilatihkan pada penolong 

atau kepada tenaga non profesional. Dasar-dasar keterampilan tersebut meliputi: 

(1)Acceptance, merupakan teknik yang digunakan konselor unluk menunjukkan 

minat, pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseli dan sikap menerima 

pribadi konseli sebagai suatu keseluruhan, (2) Attending, yaitu perilaku yang secara 

langsung berhubungan dengan respek, yang ditunjukan ketika konselor/helper 

memberikan perhatian penuh pada konseli/helpee, melalui komunikasi verbal 

maupun non verbal, sebagai komitmen untuk fokus pada konseli, (3) Summarizing, 

ketrampilan konselor untuk mendapatkan kesimpulan atau ringkasan mengenai apa 

yang telah dikemukakan oleh konseli, (4) Questioning, yaitu teknik mengarahkan 

pembicaraan dan memberikan kesempatan pada konseli uniuk mengelaborasi, 

mengeksplorasi atau memberikan jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai 

dengan keinginan konseli dan bersifat mendalam, (5) Genuineness, adalah 

mengkomunikasikan secara jujur perasaan sebagai cara meningkatkan hubungan 

dengan dua atau lebih individu, (6) Assertiveness, kemampuan mengekspresikan 

pemikiran dan perasaan secara jujur, yang ditunjukkan dengan cara berterus terang, 

dan respek pada orang lain, (7) Confrontation, adalah ekspresi konselor tentang 

ketidakcocokannya dengan perilaku konseli. Dengan kata lain, konfrontasi adalah 

ketrampilan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan dan inkongruensi 

dalam diri konseli, (8) Problem Solving, adalah proses perubahan sesorang dari fase 

mengeksplorasi satu masalah, memahami sebab-sebab masalah, dan mengevaluasi 

tingkah laku yang mempengaruhi penyelesaian masalah itu.  
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Selanjutnya, Tindall dan Gray (1985), mengemukakan adanya sejumlah 

kondisi yang sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan program konseling sebaya 

dengan sukses, antara lain: (a) setiap orang yang terlibat dalam program perlu 

terlibat dalam perencanaan, (b) program pelatihan spesifik, bisa dalam kelas, 

workshop, atau seminar training, (c) program latihan terstruktur baik, cukup 

memungkinkan trainees untuk mendapatkan pelatihan terpadu, (d) individu yang 

memiliki kualitas sensitivitas, kehangatan, dan kesadaran tentang orang lain, efektif 

menjadi trainees (e) supervisor dari trainees (orang yang dilatih) sangat penting 

keberadaannya, termasuk untuk memberikan follow up pada peer-counseling yang 

sedang dijalankan helper, (f) evaluasi mesti menjadi bagian dari training dan 

program peer counseling, guna mengukur kemajuan dan masalah-masalah, menjadi 

bagian terintegrasi dari keseluruhan program yang diadakan tenaga profesional, (g) 

aspek Etik dari latihan mesti diajarkan secara tepat dan disupervisi secara 

menyeluruh. 

Dari pernyataan tersebut diatas, sangat memungkinkan siswa/santri untuk 

dilatih menjadi penolong sebaya yang mampu membantu secara efektif teman 

sebayanya yang sedang mengalami kesulitan atau masalah. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Bron, (1971), Privitte & Delawder (1982), yang 

mengemukakan bahwa dengan seleksi yang baik dan latihan yang memadai, orang 

awam seperti mahasiswa/siswa tingkat SMA akan mampu berbuat sama efektif dan 

konstruktifnya dengan konselor profesional dalam membantu teman sebayanya. 

Dalam persepektif ini, para konselor professional bertanggung jawab untuk 

memberikan kepada para nonprofesional, training/pelatihan yang baik, penjelasan 
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tentang standar etik, supervisi yang pantas, dan dukungan pada orang yang dilatih 

sehingga dapat berkontribusi pada tersedianya tenaga yang potensial. 

Hal ini berarti peran dan kehadiran konselor ahli tetap diperlukan dalam 

konseling sebaya. Dengan demikian nampak bahwa model hubungan dalam 

konseling sebaya ini bercorak triadic, yaitu hubungan yang terjadi antara konselor, 

penolong sebaya dan konseli teman sebaya.  

   

D. Penolong Sebaya Berbasis Pesantren 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, 

mempunyai beberapa kearifan lokal. Begitu juga, Pondok Pesantren yang ada di 

Jawa Timur memiliki kearifan lokal yang dapat diserap dalam konseling. Mencari 

kearifan lokal dalam konseling sangat penting. Konseling selama ini didominasi 

teori-teori yang berasal dari Barat. Tentu dalam aplikasi di lapangan kerap 

mengalami hambatan, sebab banyak yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat 

setempat karena teori-teori tersebut merefleksikan nilai-nilai budaya barat yang 

didesain dan diaplikasikan dalam konteks masyarakat industrial Barat (McLeod, 

2010: 273; Pedersen, 2002: viii; dan Kim, 2010: 6). Dalam konteks ini, konseling 

indigenous lebih menacu pada karakteristik unik masyarakat yang mengakui 

eksistensi manusia dan alam semesta. Konseling indigenous juga menunjukkan 

pemahaman mereka terhadap person, self, tujuan hidup, dan nilai-nilai yang 

dijadikan pijakan (Nager, 2000:28). Beberapa pakar konseling akhirnya memberikan 

tawaran agar konseling memberikan ruang kepada nilai-nilai budaya lokal. 

Misalnya, mereka menggagas konseling indigenous dan konseling multikultural. 
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Dengan memiliki keterampilan konseling multikultural, sebenarnya juga mempunyai 

kemampuan konseling indigenous. 

Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan perspektif teori konseling 

indigenous. Konseling indigenous mempresentasikan sebuah pendekatan dengan 

konteks (keluarga, sosial, kultur, dan ekologis) isinya (makna, nilai, dan keyakinan) 

secara eksplisit dimasukkan ke dalam desain penelitian (Kim, 2010:4). Kim 

mengatakan, indigenous psychology merupakan kajian ilmiah tentang perilaku atau 

pikiran manusia yang alamiah yang tidak ditransportasikan dari wilayah lain dan 

dirancang untuk masyarakatnya. Dengan demikian, konseling indigenous tersebut 

menganjurkan untuk menelaah pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan yang 

dimiliki orang tentang dirinya sendiri dan mengkaji aspek-aspek tersebut dalam 

konteks alamiahnya. Peran agama dalam konseling indigenous merupakan aspek 

yang paling penting (Wilkelman, 2009:213). Menurut Mubarok (2006), ciri 

konseling Islam terletak pada penggunaan getar iman (daya ruhaniyah) dalam 

mengatasi problem kejiwaan. Kajian kejiwaan manusia berada dalam lingkup ilmu 

akhlak dan tasawuf.  

Namun dalam mengkaji nilai-nilai pesantren, sebenarnya tidak cukup hanya 

dengan pendekatan tasawuf. Sebab dalam pembentukan tata nilai di pesantren 

hukum fiqh juga memegang peranan yang penting (Wahid, 2007: 26; Dhofier, 

2011:3-4). Kalangan pesantren juga merujuk tingkah laku kesehariannya kepada 

ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh dan teladan kaum sufi. 

Ibarat manusia, badan merupakan fiqh sedangkan ruh merupakan tasawuf.  

Di samping itu, kalangan pesantren juga sangat kental dengan tradisi lokal. 

Hal ini menunjukkan, pesantren tidak pernah luput dari tradisi masyarakat setempat 
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yang menjadi basis sosialnya. Sehingga pesantren lebih menampakkan ciri khas 

“Islam Jawa” atau “Islam Kultural” (Sutarto, 2005: 75; Mas’ud, 2004: 234). Dengan 

demikian, sumber nilai-nilai pesantren merupakan hasil integrasi antara nilai-nilai 

keislaman (yang termuat dalam kitab-kitab fiqh dan tasawuf) dengan budaya lokal. 

Keeratan, keterbukaan dan perasaan senasib muncul di antara sesama remaja dapat 

menjadi peluang bagi upaya memfasilitasi perkembangan remaja. Di sisi lain 

beberapa karakteristik psikologis remaja, misalnya emosional, labil, juga merupakan 

tantangan bagi efektifitas layanan terhadap mereka. Pentingnya teman sebaya bagi 

remaja tampak dalam konformitas remaja terhadap kelompok sebayanya.  

Penolong sebaya bukanlah konselor profesional atau ahli terapi. Mereka 

adalah para santri yang memberikan bantuan kepada siswa lain di bawah bimbingan 

konselor ahli. Dalam konseling sebaya, peran dan kehadiran konselor ahli tetap 

diperlukan. Saat remaja mendapatkan masalah, mereka lebih banyak sharing kepada 

teman sebayanya dari pada kepada guru atau orang tua. Hal ini disebabkan karena 

sesama remaja mengetahui secara persis lika-liku masalah itu dan lebih spontan 

dalam mengadakan kontak.  Penolong sebaya terlatih yang direkrut dari komunitas 

santri yang memungkinkan terjadinya sejumlah kontak yang spontan dan informal. 

Kontak-kontak yang demikian memiliki multiplying impact pada berbagai aspek dari 

santri lain, bahkan dapat menjadi perantara  atau penghubung antara konselor 

professional dengan para santri (Mahpur, 2008:127). Sesuai dengan kemampuannya, 

penolong sebaya diharapkan mampu menjadi sahabat yang baik. Harus mampu 

menjadi pendengar aktif bagi teman sebayanya yang membutuhkan perhatian. Selain 

itu, dia juga mampu menangkap ungkapan pikiran dan emosi di balik ekspresi verbal  
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maupun non verbal, berempatik tulus, dan bila memungkinkan mampu memecahkan 

masalah sederhana tersebut. 

Penolong sebaya adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk 

membantu permasalahan yang dihadapi teman-temannya (dalam kelompok rentang 

usia yang sebaya). Santri sebagai penolong sebaya adalah mereka yang menjalankan 

proses tatap muka dan membantu teman-temannya untuk memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Proses konseling yang terjadi 

berdasarkan hubungan saling percaya, komunikasi yang terbuka, dan pemberdayaan 

klien agar mampu mengambil keputusannya sendiri. 

Pengembangan penolong sebaya di pesantren dalam konsep ini 

menggabungkan pendekatan konseling indigenous yang mengkompilasikan 

komponen budaya pesantren dengan wacana teori-teori konseling yang sudah 

mapan. Piranti budaya pesantren terdiri dari berbagai khazanah yang unik dan 

bercorak lokal. Budaya pesantren berkembang dan menyatu dalam satu tradisi yang 

bergerak melingkari sistem relasional dan jejaring makna. Ia diwariskan melalui 

berbagai pemodelan, simbolisasi, penghayatan, organisasi, transformasi diri untuk 

merangkai proses perkembangan psikologis santri. Di sini nilai-nilai budaya 

ditransmisikan melalui pengajaran, ritus-ritus, pengalaman keagamaan, pembiasaan, 

pemodelan (itba’), diskusi, refleksi, perlombaan, mujahadah, konsistensi,pengabdian 

(abdi dalem), sebuah karakteristik yang mengakar pada sebuah historis pesantren. 

Karakteristik budaya pesantren ini menjadi lokus dan modus lingkungan sosial yang 

kondusif bagi transformasi dan modifikasi konseling (Mahpur, 2008:133). 

Hubungan relasional di pesantren dapat dijalin secara sinergis melalui 

spektrum kyai, gus (kyai muda), ustadz, badal (asisten), murabbi (pembimbing) 
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untuk pengembangan bakat santri, dan satuan kelompok kecil dalam bentuk 

organisasi sebaya. (A’la, Anisah, Aziz, & Muhaimin, 2007:56). Komponen ini 

saling berinteraksi dan bertugas secara sinergi sesuai dengan tumbuh mengiringi 

sejarah pesantren. Jalinan relasi sosial merupakan cerminan karakteristik historis 

yang terhayati melalui budaya pesantren, ia juga membentuk kekuatan transformasi 

akulturasi budaya sebagai representasi antara kekuatan dari luar dan kekuatan dari 

dalam baik langsung berdampak pada diri santri atau sistem budaya yang 

membentuk watak lokal. 

Melalui pendekatan ini, maka pesantren memiliki peluang untuk melakukan 

pembenahan dan pengembangan konseling sebaya berbasis pesantren dengan 

melihat seperangkat nilai (ruh ma’had), cita-cita (himmah), tuntutan perkembangan 

masyarakat, dan kemampuan serta daya dukung pesantren secara nyata (caring 

capacity and support system) (Chirzin, 2007: 77). 

Seorang santri putri yang menjadi penolong sebaya memiliki syarat-syarat 

tertentu. Diantaranya : (1) memiliki sikap empati, menghormati, dan menghargai 

klien; (2) jujur dan terpercaya (mampu memegang rahasia klien); (3) memiliki 

pengalaman sebagai pendidik sebaya; (4) memiliki pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi; (5) mampu berkomunikasi dengan baik dan menjadi pendengar efektif; 

(6) mempunyai minat yang sungguh-sungguh untuk membantu klien; (7) mampu 

membina suasana aman dan nyaman; (8) mampu menggali informasi, perasaan, dan 

pikiran klien; (9) memperhatikan aspek verbal dan non verbal. 

Penolong sebaya dalam menjalankan tugasnya harus memegang etika (kode 

etik) sebagai berikut : (1) menerima konsultasi dan layanan konseling; (2) menerima 

apa adanya; (3) tidak diskriminatif; (4) membina relasi; (5) memberi jaminan 
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kerahasiaan; (6) mendukung klien agar mampu memutuskan secara mandiri. Adapun 

seorang klien memiliki hak sebagai berikut : (1) menerima layanan konseling secara 

optimal; (2) menerima dukungan agar mampu memutuskan secara mandiri; (3) 

merasa nyaman dan terjamin rahasianya. 

Program yang akan dilakukan dalam pengembangan penolong sebaya 

berbasis pesantren ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan desain program penolong sebaya 

Pengembangan program penolong sebaya dilakukan dengan melibatkan 

berbagai pihak terutama kiai, dan dukungan para ustadz/ustadzah. Perencanaan 

meliputi: pemilihan santri yang akan menjadi calon peserta pelatihan penolong 

sebaya, pelatihan penolong sebaya, seleksi penolong sebaya, pelaksanaan 

pertolongan sebaya (peer helping), evaluasi dan refleksi serta penghalusan model 

penolong sebaya. Alur perencanaan desain program penolong sebaya dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 
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Gb. Rancangan Implementasi Uji Efektifitas Model Penolong Sebaya Berbasis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan pelatihan penolong sebaya. 
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komunikasi dalam proses pembantuan. Pelatihan dilakukan selama 26,7 jam setara 

dengan 4 hari pelatihan dengan tiap hari rata-rata 7 jam. Materi pelatihan meliputi 

ketrampilan attending, berempati, merangkum, bertanya, berperilaku genuine, 

berperilaku asertif, konfrontasi, pemecahan masalah dan memahami permasalahan 

konseli secara cermat dan menyeluruh. Seluruh materi tersebut dikompilasikan 

dalam modul pelatihan penolong sebaya. 

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.  

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 balik yang 

diperoleh, mendiskusikan dengan peserta lainnya tentang apa yang telah mereka 
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lakukan selama pelatihan, tipe dan level masalah yang bagaimana yang mereka 

tangani, tipe setting atau konteks dan kesiapan peserta dalam menjalankan tugas 

yang diberikan.  

 

3. Pelaksanaan konseling sebaya sebagai uji efektifitas model   

Dalam proses pelaksanaan konseling melibatkan peer helper dari peserta 

pelatihan terseleksi. Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan salah satu 

pendekatan, misalnya terapi realitas dijadikan acuan dalam memahami hakekat 

penolong sebaya sebagai manusia, dan bagaimana masalah terjadi pada diri konseli, 

bagaimana mengarahkan konseli pada perubahan perilaku, bagaimana hubungan 

harus terjalin antara penolong sebaya dengan konseli, prosedur dan teknik-teknik 

komunikasi, dan bagaimana menilai kemajuan konseli dalam proses pemberian 

bantuan. Pelatihan penolong sebaya dilakukan berupa latihan pemberian bantuan 

baik secara individual maupun  kelompok. 

 

a) Seleksi Calon Penolong Sebaya Pesantren 

Setelah pelatihan penolong sebaya, langkah selanjutnya adalah melakukan 

seleksi terhadap seluruh peserta pelatihan peer helping, untuk memilih calon 

penolong sebaya yang memiliki kemampuan sebagai helper serta memiliki 

kepribadian yang menunjang sebagai helper. 

b) Pelaksanaan Peer Helping Tersupervisi 

Peserta yang terpilih sebagai penolong sebaya akan melakukan proses 

pembantuan terhadap santri lainnya yang memiliki permasalahan untuk 

segera dipecahkan.  
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c) Analisis Naratif Proses Peer Helping  

Analisis dilakukan untuk mengetahui efektifitas dari model penolong sebaya 

pesantren dengan cara menganalisis buku konseling yang dimiliki helper 

maupun catatan dari buku konseling dari helpee. Disamping itu untuk 

memperkaya data analisis juga menggunakan catatan konselor supervisi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan panduan penolong sebaya 

berbasis pesantren. Produk yang dikembangkan akan melewati tahap uji-coba dalam 

formula penelitian pengembangan Borg & Gall (2003). Pada tahap ini akan 

dikembangkan desain model konseptual penolong sebaya untuk diuji validasi dan uji 

coba terbatas. Adapun langkah pengembangannya diadaptasi dari model Borg & 

Gall (2003) yang meliputi sepuluh langkah tahapan, yaitu: Melakukan validasi 

eksternal dan ujicoba terbatas  terhadap model awal yang   telah dirumuskan dalam bentuk 

konseptual.  

1. Merevisi model  awal  hasil  ujicoba terbatas.   

2. Melakukan ujicoba  lapangan  kepada sasaran yang lebih luas terhadap model 

awal yang telah direvisi.     

3. Melakukan revisi produk  hasil  ujicoba lapangan untuk menemukan keselarasan 

dan akurasi model.   

4. Melakukan pelatihan calon peer helper 

5. Melakukan uji coba lapangan secara operasional dan terinci (uji eksperimen) 

tentang model panduan penolong sebaya berbasis pesantren. 

6. Melakukan revisi  atau penghalusan model yang telah dikembangkan melalui 

beberapa tahap ujicoba, baik yang berkenaan aspek teknis implementatif maupun 

substantif model.  
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10.Melakukan diseminasi atau penyebaran kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

Secara skematis perjalanan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:   
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B. Langkah-langkah Kegiatan Penelitian Tahun II 

1. Uji Validasi Model Konseptual Panduan Penolong Sebaya Berbasis 

Pesantren 

Uji validasi model konseptual ini dilakukan menjadi dua tahap yaitu uji 

ahli dan uji pengguna. Uji ahli meiputi uji ahli desain dan uji ahli isi (konseling). 

Dari uji validasi tersebut diperoleh model konseptual yang sudah tervalidasi dan 

siap untuk dilakukan uji pengguna melalui pelatihan peer helper dan uji efektifitas  

pelaksanaan proses konseling sebaya berbasis pesantren menggunakan rancangan 

eksperimen single subject desain. 

 

2. Pelatihan calon peer helper yang diambilkan dari unsur santri yang 

memiliki persyaratan dan kualifikasi sebagai penolong sebaya 

Pelatihan dilakukan selama 2 hari setara 22 jam sesi kegiatan. Pelatihan 

dilengkapi dengan modul pelatihan. Hal ini 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. Materi modul ini berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan 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. 

Pelatihan calon peer helper (penolong sebaya) diawali dengan seleksi calon 

peserta peer helper secara representative mewakili seluruh jenjang pendidikan yang 

terdiri dari SMPN, MTs, SMPU, SMAN, MAN, SMK Kesehatan, Madin dan 
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Salafiyah. Seluruh peserta mengikuti serangkaian proses pelatihan untuk mengasah 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai penolong sebaya. Setelah pelatihan 

berakhir, seluruh peserta akan mengikuti proses seleksi sebagai penolong sebaya. 

Tes yang diberikan adalah tes kemampuan sebagai helper sebaya pesantren dan 

kepribadian sebagai helper. Terpilih sebanyak 7 orang santri yang memenuhi syarat 

sebagai helper, kemudian mereka melaksanakan praktik peer helping yang 

disupervisi oleh para konselor setempat.  

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 
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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.  

Hasil menunjukkan peer helping pesantren cukup efektif dalam mengatasi 

masalah santri di pesantren. Namun signifikansinya masih belum maksimal 

dikarenakan, penguatan kapasitas santri sebagai helper tidak cukup hanya dengan 

pelatihan yang sekejab dan praktik yang terbatas. Dibutuhkan frekuensi latihan yang 

tinggi dan praktik yang berkelanjutan. Semakin tinggi jam terbang santri dalam 

menangani masalah teman santri lain, maka semakin terampil ia dalam memecahkan 

permasalahan temaan sebayanya.    

3. Uji Efektifitas Panduan Penolong Sebaya Berbasis Pesantren 

Setelah dihasilkan model konseptual panduan penolong sebaya berbasis 

pesantren yang sudah tervalidasi, maka dilakukan uji efektifitas terhadap model 

konseptual. Uji efektifitas dilakukan dengan metode eksperimen proses penolong 

sebaya yang tersupervisi. Rancangan eksperimen yang digunakan single subject 

desain. Sampel eksperimen sebanyak 7 santri terpilih yang memiliki karakteristik 

sebagai sebagai penolong sebaya berbasis pesantren. Data yang dikumpulkan 
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berupa data kualitatif diperoleh dari buku konseling peer helper dan catatan 

kemajuan konseli. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis naratif.  

3.  Lokasi dan Subjek Penelitian 

 Lokasi dan subjek penelitian untuk keperluan uji efektivitas model adalah 

Pondok Pesantren Al Yasini Areng-Areng Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.  Lokasi 

ini dipilih berdasarkan kompleksitas dan variasi permasalahan yang dialami santri, 

sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang lengkap dan menyeluruh tentang 

berbagai masalah dan penyelesaiannya. 

 4. Instrumen Tahun II 

 Instrumen penelitian yang digunakan pada tahun kedua adalah model 

konseptual panduan penolong sebaya berbasis pesantren dan intrumen penilaian ahli, 

untuk menguji ketepatan, kelayakan, kesesuaian dan kemudahan. Disamping itu juga 

instrumen yang digunakan untuk mengukur kefektifan panduan pelatihan penolong 

sebaya berupa angket yang diisi oleh peserta pelatihan pretest dan posttest untuk 

mengukur kemampuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dan peltihan 

sebagai peer helper. Instrumen untuk mengukur tingkat efektifitas proses 

pelaksanaan peer helper tersupervisi, berupa lembar observasi dari aspek trend, 

tendensi dan letensi serta analisis narasi dari jurnal konseling dan catatan refleksi 

konseli.    

5. Analisis Data 

  Uji eksperimen model akhir tervalidasi dan model akhir yang telah 

dilakukan uji eksperimen dengan metode single subject desain. Data yang diperoleh 
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dari hasil pelaksanaan uji efektivitas berupa data kuantitatif yang dianalisis  yang 

terdiri dari tiga aspek yaitu trend, tendensi dan latensi. Data kualitatif diperoleh dari 

jurnal konseling selama proses pelaksaaan peer helping, dianalisis naratif untuk 

mengsinkronkan  antara hasil analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Permasalahan Santri Perspektif Ustadza/ah 

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan para ustadzah di pondok 

pesantren yang dijadikan sampel penelitian, untuk karakteristik santri yang 

tergabung di pondok pesantren ini sebagian besar berdasarkan status sosial 

ekonomi berasal dari keluarga  menengah ke bawah. Secara sosial emosi, santri 

yang ada di pondok pesantren memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

kecenderungan lebih  berminat pada hal-hal/kegiatan yang baru dan sifatnya 

menantang. Santri mudah bosan jika mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

rutinitas. Selain itu karena besarnya pengaruh kelompok sebaya membuat santri 

lebih antusias untuk membentuk kelompok-kelompok pertemanan. Kelompok 

pertemanan yang mereka bentuk, mengakibatkan santri relatif lebih menuruti 

pendapat kelompok daripada orang lain sehingga dalam kehidupan sehari-hari 

santri tampak cenderung pemberontak. 

Ketika santri sedang menghadapi/memiliki permasalahan, baik dengan 

diri sendiri, orang tua, teman sesama santri atau bahkan dengan pengurus pondok, 

setiap santri menunjukkan respon perilaku yang berbeda satu sama lain. Akan 

tetapi sebagain besar santri menunjukkan perilaku yang sama ketika sedang 

memiliki masalah, yaitu santri menunjukkan perilaku yang berbeda dari hari-hari 

biasanya. Santri berubah menjadi pendiam, mudah menangis, suka melamun, 

penyendiri, enggan terlibat pada kegiatan-kegiatan kelompok dan tampak 

cenderung menarik diri dari lingkungan. 
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 Permasalahan yang umumnya dihadapi santri selama tinggal di pondok 

pesantren antara lain: perilaku “mblorot” (meninggalkan pondok tanpa ijin), 

membawa alat komunikasi berupa HP, dan kehilangan barang-barang pribadi. 

Tindakan yang dilakukan oleh para ustadzah dalam menyikapi permasalahan 

santri adalah dengan memanggil santri secara pribadi. Dalam proses tersebut, 

ustadzah akan menggali informasi dari santri mengenai latar belakang santri 

melakukan tindakan pelanggaran. Dari hasil eksplorasi pemicu pelanggaran, 

ustadzah menyikapinya dengan meminta santri untuk tidak mengulangi 

pelanggaran yang dilakukan sambil memberikan doktrin agama terkait 

pelanggaran yang dilakukan santri agar santri takut sehingga tidak mengulangi 

lagi pelanggaran yang dilakukan. Jika nantinya santri kembali melanggar aturan 

pondok, maka santrai akan diberikan sanksi tertentu seperti diminra 

membersihkan area pondok, menghafal bacaan-bacaan ayat al-qur’an, dan bahkan 

sampai digundul rambutnya. Jenis sanksi yang diterima disesuaikan dengan berat-

ringannya pelanggaran yang dilakukan santri. Jika dipandang, santri sulit untuk 

dikendalikan dan berpotensi untuk mengulang kembali pelanggaran, ustadzah 

akan mengirim santri ke ibu Nyai. Ibu Nyai berperan sebagai pihak terakhir 

dalam penanganan masalah santri. Pada umumnya santri takut untuk berurusan 

dengan ibu Nyai karena mengingat sanksi yang akan diterima lebih besar. 

 Terkait permasalahan yang dihadapi para santri, ada pihak-pihak yang 

berperan dalam membantu penyelesaian masalah santri.Pihak-pihak tersebut 

yaitusesama santri dan ustadzah.Pihak yang paling sering membantu penyelesaian 

masalah santri yaitu sesama santri. Sesama santri dipilih sebagai pihak yang 

dianggap mampu membantu penyelesaian masalah santri, dilatar belangi oleh 
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kesamaan usia, minat dan sebagainya sehingga santri merasa lebih nyaman 

menceritakan masalahnya. Ketika tidak menemukan penyelesaian masalah dari 

sesama santri, baru santri akan mengalihkan upaya penyelesaian masalah kepada 

ustadzah. Ustadzah akan membantu santri untuk menemukan solusi penyelesaian 

masalahnya, namun jika tidak terselesaikan dengan baik di tangan ustadzah maka 

permasalahan santri akan dibawa ke pengasuh pondok yaitu bu Nyai. 

 Dalam hal penyelesaian masalah santri, para ustadzah memiliki pandangan 

mengenai indikator penyelesaian masalah santri.Masalah santri dianggap selesai 

apabila santri tidak menunjukkan perilaku yang berbeda dari hari biasanya dan 

santri juga tidak melakukan pelanggaran. Hal ini konsisten dengan upaya 

pengenalan masalah santri menurut ustadzah, yaitu berdasarkan perubahan 

perilaku da nada tidaknya pelanggaran yang dilakukan santri. 

 Menurut para ustadzah, santri yang dianggap memiliki potensi untuk 

membantu penyelesaian masalah sesama santri adalah santri yang memiliki 

karakteristik pribadi seperti pendiam, telaten, memiliki toleransi yang tinggi, enak 

diajak bicara, mampu membuka diri, mudah diajak bercanda, mudah bergaul dan 

yang paling penting bisa menjaga rahasia. 

 Ada beberapa masukan yang diberikan oleh para ustadzah mengenai 

penyelesaian masalah yang dihadapi santri di lingkungan pondok pesantren. 

Beberapa masukan tersebut antara lain: hendaknya ada bagian khusus yang 

menangani masalah santri karena ada masalah-masalah santri yang menurut 

ustadzah mereka sulit untuk membantunya dan perlu pihak yang ahli dalam 

masalah tersebut. Selain itu untuk mencegah munculnya permasalahan dalam diri 

santri yang berujung pada pelanggaran anturan pondok, menurut para ustadzah 
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perlu ada kerjasama dengan orang tua. Meskipun anak sudah dititipkan ke 

pondok, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk mendidik anak.Selain kedua 

hal tersebut, para ustadzah menyarankan untuk dilakukannya pendekatan secara 

personal kepada santri yang memiliki permasalahan. Hal ini dilakukan agar santri 

berkenan menceritakan permasalahannya kepada ustdzah. 

 

2. Permasalahan Santri dari Perspektifnya 

Santri yang tinggal di pondok pesantren sebagian besar berasal dari daerah 

pedesaan dan perkotaan pinggiran. Untuk latar belakang keluarga santri, mereka 

sebagian besar berasal dari keluarga status sosial ekonomi menengah ke bawah. 

Alasan yang melatarbelangi santri memilih tinggal di pondok adalah sebagian 

besar karena kemauan sendiri, untuk mengikuti jejak kakak/saudara yang lebih 

dahulu memilih untuk tinggal di pondok. Ada juga santri yang tinggal di pondok 

berdasarkan kemauan dari orang tua. Bagi santri yang mondok karena kemauan 

orang tua, penyesuaian diri untuk bisa mengikuti aturan pondok relatif lebih lama 

dibandingkan santri yang mondok karena kemauan sendiri. 

Pelajaran yang paling disenangi oleh para santri adalah fiqih. Alasan yang 

melatarbelakangi kesukaan santri terhadap pelajaran fiqih adalah guru pelajaran 

fiqih memiliki karakteristik pribadi yang menyenangkan, dalam menjelaskan 

pelajaran, enak, jelas sehingga mudah dipahami materinya. Adajuga santri yang 

lebihmenyenangi pelajaran fisika karena menurut mereka, pelajaran fisika banyak 

memberikan tantangan sehingga tidak mudah bosan selama mengikuti pelajaran 

tersebut. 
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Harapan santri setelah lulus dari pesantren, dapat diklaisfikasikan kedalam 

tiga periode waktu yaitu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 

Harapan santri untuk jangka pendek setelah dari pesantren, mereka ingin 

mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan menjadi pengajar TPQ. Untuk jangka 

menengah, sebagian besar santri memutuskan untuk menikah dan sebagian kecil 

lainnya ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Cita-cita jangka 

panjang para santri adalah mereka ingin bekerja sebagai perwujudan aktualisasi 

diri. 

Upaya penyelesaian yang dilakukan santri ketika mereka memiliki 

permasalahan dengan teman adalah sebagian besar santri menyatakan bahwa 

mereka akan menceritakan kondisi tersebut kepada sahabatnya. Ada juga santri 

yang memilih bersikap asertif yaitu dengan mengajak bicara baik-baik teman 

yang bermasalah dengan dirinya. Sebagian santri ada yang memilih menyimpan 

permasalahan tersebut dan menganggap masalah tersebut tidak ada.  cenderung 

melupakan masalah tersebut dan mengajak bicara teman yang bermasalah dengan 

dirinya seperti sedia kala. 

Untuk penyelesaian tugas pesantren, para santri memiliki berbagai cara 

untuk menyelesaikannya, yaitu ada yang memilih mengerjakan sendiri tugas 

tersebut, ada juga yang memilih bekerja secara berkelompok dengan beberapa 

teman. Selain itu ada juga santri yang dalam penyelesaian tugas, menyesuaikan 

dengan tingkat kesulitas tugas tersebut. Jika dirasa tugas dirasakan sulit maka 

santri akan bekerja sama dengan sesama santri, namun jika tugas relatif mudah 

maka santri akan memilih mengerjakan sendiri. 
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Mengenai ketertarikan terhadap lawan jenis, cara santri menyikapinya 

berbeda-beda. Ada santri yang justru merasa takut jika ada teman laki-laki yang 

tertarik kepada dirinya. Perilaku yang dimunculkan oleh santri tersebut adalah 

dengan menghindari perjumpaan dengan teman laki-laki tersebut. Ada juga santri 

yang menyikapi secara biasa jika ada teman laki-laki yang tertarik kepadanya. 

Santri tersebut menganggap wajar dan merupakan hak teman laki-laki tersebut 

untuk tertarik kepadanya.Tipe santri pendiam cenderung menyimpan rasa 

ketertarikan tersebut dan hanya membaginya dengan sahabat. Jika teman 

menghadapi masalah, seluruh santri berusaha membantu sebisa mungkin 

permasalahan yang dihadapi oleh temannya tersebut dan berusaha membantu 

memberikan jalan keluarnya. Mereka juga berusaha menjadi pendengar yang baik 

ketika temannya menceritakan permasalahan yang dihadapi. 

Menurut para santri, pihak yang dianggap mampu membantu 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi adalah teman, kakak, orang 

tua, ustadzah dan bpk ustadz. Dari beberapa pihak yang dikemukakan oleh santri, 

pihak yang paling banyak dipilih santri sebagi orang yang berkontribusi besar 

untuk mambantu penyelesaian masalahnya adalah teman. Tingkat kepuasan atas 

penyelesaian masalah/solusi yang ditawarkan oleh teman, adalah semua santri 

merasa puas atas bantuan yang diberikan oleh teman dalam penyelesaian 

masalahnya. 

Pilihan teman yang disukai oleh santri dalam membantu penyelesaian 

masalahnya, cukup bervariasi. Namun sebagian besar santri lebih cenderung 

memilih teman sekamar yang disukai dalam membantu penyelesaian 

masalahnya.Santri menganggap teman sekamar lebih mengerti keseharian 
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dirinya, sifat-sifat yang dimilikinya sehingga lebih mengerti keadaan dan 

permasalahan yang dihadapinya. 

Terkait cara teman dalam menanggapi curhat masalah yang dihadapi 

santri, semua santri menyatakan bahwa biasanya teman akan mendengarkan 

terlebih dahulu inti permasalahan yang dihadapi, baru kemudian mereka akan 

menanggapinya. Ada beberapa teman yang menambahkan dengan memberikan 

nasihat atas permasalahan yang dihadapi oleh santri. 

Mengenai keefektifan keputusan yang diambil dalam penyelesaian 

masalah,  sebagian besar santri menyatakan bahwa keputusan yang mereka ambil 

untuk penyelesaian masalahnya cukup efektif. Ada juga yang menyatakan 

terkadang efektif dan terkadang tidak. Masukan yang diberikan santri tentang 

bantuan yang tepat untuk mengatasi masalah adalah hampir semua santri 

mengharapkan adanya bantuan teman seusia yang bisa menjadi pendengar yang 

baik dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.Ada juga 

santri yang menginginkan adanya guru BK di pondok yang bisa membantu 

penyelesaian masalahnya. 

Masalah yang sering dihadapi santri selama tinggal di pondok pesantren 

antara lain: perbedaan pendapat dengan teman, merasa tidak betah tinggal di 

pondok, kehilangan benda berharga, konflik dengan orang tua terkait ketertarikan 

dengan lawan jenis, kurang bisa menyesuaikan diri dengan para ustadzah dan 

permasalahan kurang bisa mengatur waktu. Dari sekian permasalahan tersebut 

diatas, permasalahan yang paling sering dihadapi santri adalah permasalahan 

dengan teman. Permasalahan dengan teman ini dipicu oleh tidak adanya kemauan 
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untuk saling mengalah, kedua belah pihak merasa yang palling benar,dan tidak 

saling mengenali karakternya masing-masing teman.  

 

B. PEMBAHASAN 

1. Tipologi Permasalahan Santri 

Permasalahan santri terbagi menjadi 7 kluster yaitu, diri sendiri, orang 

lain, lingkungan, diri-lingkungan, diri-orang lain, lingkungan-orang lain, 

lingkungan-diri-orang lain. Diri sendiri meliputi pacaran, pencarian jati diri, cari 

perhatian, menejemen diri, dan cemburu/iri dengan teman. Lingkungan, meliputi 

fasilitas pengobatan, peraturan yang terlalu ketat. Diri sendiri dan lingkungan 

meliputi; ketaatan pada peraturan, merokok, pulang sebelum waktu liburan tiba, 

berprasangka negatif dengan orang lain. Diri sendiri dan orang lain meliputi; 

dipaksa mondok sama orang tua, sakit-sakitan, kesulitan menerima pelajaran dan 

pengertian dari guru. Orang lain-lingkungan dan diri sendiri, meliputi kebersihan 

kamar kurang memadai, kurang ada waktu untuk refresing, blorot, boyong. 

Fenomena boyong terjadi setiap tahun sekitar 6,4% dari jumlah santri baru yang 

mendaftar masuk ke pesantren.  

 

Gambar 1. Prosentase Permasalahan Santri 
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Perasalahan yang dialami remaja yang tinggal di pesantren adalah mereka   

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

terikat dengan aturan yang ada. Sehingga tidak sedikit dari santri yang mengalami 

gejolak psikis yang berimplikasi pada penyimpangan perilaku. Permasalahan 

yang dialami santri tidak terlepas dari nilai dan keyakinannya yang 

mempengaruhi bagaimana memaknai lingkungan.  Remaja memiliki tugas 

perkembangan yang harus dikerjakan sebagai individu yang terintegrasi, 

sedangkan disisi lain remaja harus mengikuti sistim dan aturan yang diterapkan di 

lingkungan pesantren. Sehingga seringkali tugas-tugas perkembangan tersebut 

tidak teraktualisasi dengan baik. Jika tugas perkembangan tersebut tidak 

teraktualisasi dengan baik, maka dikhawatirkan adanya gangguan perkembangan 

dalam bentuk ketidakseimbangan psikologis atau bahkan sampai mengarah pada 

gangguan psikologis. 

Untuk memenuhi kebutuhan psikologis diperlukan keselarasan antara 

kebutuhan santri secara psikologis dengan sistim dan aturan yang diterapkan. 

Dalam mencapai keselarasan ini santri membutuhkan bantuan orang lain. 

Bantuan orang lain yang diharapkan adalah bantuan yang sebahasa dan mengikuti 

kerangka berfikir remaja. Teman sebaya merupakan pilihan terbaik bagi remaja 

untuk dijadikan sebagai penolong.  
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Berikut ini disajikan munculnya permasalahan santri dalam bentuk skema  

alur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2. Skema Latar Belakang Munculnya Permasalahan Santri 
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2. Protipe Model Konseptual Penolong Sebaya 

Berikut ini disajikan prototipe model konseptual penolong sebaya yang 

akan dijadikan landasan pengembangan model penolong sebaya berbasis kearifan 

lokal pesantren. 
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Untuk mempermudah memahami skema prototipe model konseptual 

penolong sebaya tersebut di atas, berikut ini disajikan deskripsi masing-masing 

elemen yang terkandung di dalamnya. 

1. Permasalahan Santri 

Permasalahan santri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu masalah internal 

santri dan masalah eksternal santri. 

a. Masalah internal santri (Karakteristik Individual 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. 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 
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bahwa seseorang yang sedang dalam keadaan transisi atau peralihan dari suatu 

keadaan ke 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 mental remaja dan mampu meningkatkan 

kepercayaan dirinya. 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. 

 

b. Masalah Eksternal Santri (Karakteristik  nilai pesantren dan sosial) 

Permasalahan yang dihadapi oleh para santri terkait dinamika mereka 

sebagai seorang remaja perlu untuk mendapatkan bantuan secara tuntas dan 

efektif sehingga diharapkan dapat diminimalisasi potensi penyimpangan perilaku 

sebagai dampak atas permasalahan yang dihadapi oleh santri. 

Adapun permasalahan yang sering dihadapi para santri dalam mengikuti 

kegiatan di pondok pesantren meliputi masalah yang terkait dengan kehidupan 
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pribadi, sosial, pembelajaran, dan kemampuan diri dalam adaptabilitas terhadap 

pola kehidupan pesantren. Masing-masing permasalahan tersebut memiliki ciri 

dan pola yang berbeda sehingga diperlukan pola penyelesaian yang berbeda pula 

sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengangkat kearifan lokal, sebagai dasar dalam penyedia wadah bagi 

santri untuk berbagi. Menyediakan tempat bagi remaja santri, sehingga mereka 

memiliki tempat dan orang-orang yang bisa mendengarkan masalah mereka, 

memberikan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial emosional mereka 

dalam bentuk yang terpercaya. Hasil kajian awal diketahui bahwa (1) sekitar 

90% santri yang memiliki masalah masih ditangani secara tradisional dengan 

metode nasihat yang bersifat instruktif, (2) kontrol sosial yang digunakan adalah 

dengan menegakkan aturan yang disepakati, dengan metode hukuman, bahasa 

popular di pesantren adalah Ta’zir, (3) masalah yang dirasa tidak bisa tertangani 

oleh ustadz maka akan diserahkan kepada pak Kyai, (4) para santri memiliki 

budaya “sungkan” terhadap ustadz dan kyai sehingga mereka tidak bisa leluasa 

untuk mengutarakan masalah yang sedang dihadapi, dan  (5) para santri lebih 

leluasa jika membagikan masalahnya kepada temannya.  

 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 
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dari orang yang lebih dewasa maupun support dari teman sesama santri. 

(Hotifah, 2010:89)  

Keeratan, keterbukaan dan perasaan senasib muncul diantara sesama 

remaja dapat menjadi peluang bagi upaya memfasilitasi perkembangan remaja. 

Di sisi lain beberapa karakteristik psikologis remaja, misalnya emosional, labil, 

juga merupakan tantangan bagi efektifitas layanan terhadap mereka. Pentingnya  

sebaya bagi remaja tampak dalam konformitas remaja terhadap kelompok 

sebayanya.  

Kondisi-kondisi terkait kehidupan para santri dan permasalahan yang 

dihadapinya penting untuk ditemukan jalan keluarnya. Dikhawatirkan jika setiap 

permasalahan yang dihadapi oleh santri tidak pernah diselesaikan secara tuntas, 

maka hal ini akan mendorong santri untuk mencari pelampiasan/ penyaluran 

beban yang dihadapinya. Penyimpangan perilaku akan sangat mungkin terjadi 

karena santri kebingungan tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya. Kasus-kasus santri kabur dari pesantren, santri melanggar 

aturan pesantren, dan sebagainya. Hal ini diindikasikan sebagai akibat akumulasi 

permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik. 

 

2. Peer Helping Berbasis Kearifan Lokal Pesantren (Indigenious Peer 

Helping)  

a) Nilai-nilai Lokal Pesantren 

Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan perspektif teori 

konseling indigenous. Konseling indigenous mempresentasikan sebuah 

pendekatan dengan konteks (keluarga, sosial, kultur, dan ekologis) isinya 
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(makna, nilai, dan keyakinan) secara eksplisit dimasukkan ke dalam desain 

penelitian (Kim, 2010:4). Kim mengatakan, indigenous psychology merupakan 

kajian ilmiah tentang perilaku atau pikiran manusia yang alamiah yang tidak 

ditransportasikan dari wilayah lain dan dirancang untuk masyarakatnya. Dengan 

demikian, konseling indigenous tersebut menganjurkan untuk menelaah 

pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan yang dimiliki orang tentang dirinya 

sendiri dan mengkaji aspek-aspek tersebut dalam konteks alamiahnya. Peran 

agama dalam konseling indigenous merupakan aspek yang paling penting 

(Wilkelman, 2009:213). Menurut Mubarok (2006), ciri konseling Islam terletak 

pada penggunaan getar iman (daya ruhaniyah) dalam mengatasi problem 

kejiwaan. Kajian kejiwaan manusia berada dalam lingkup ilmu akhlak dan 

tasawuf.  

Namun dalam mengkaji nilai-nilai pesantren, sebenarnya tidak cukup 

hanya dengan pendekatan tasawuf. Sebab dalam pembentukan tata nilai di 

pesantren hukum fiqh juga memegang peranan yang penting (Wahid, 2007: 26; 

Dhofier, 2011:3-4). Kalangan pesantren akan merujuk tingkah laku 

kesehariannya kepada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam kitab-kitab 

fiqh dan teladan kaum sufi. Ibarat manusia, badan merupakan fiqh sedangkan ruh 

merupakan tasawuf.  

Di samping itu, kalangan pesantren juga sangat kental dengan tradisi 

lokal. Hal ini menunjukkan, pesantren tidak pernah luput dari tradisi masyarakat 

setempat yang menjadi basis sosialnya. Sehingga pesantren lebih menampakkan 

ciri khas “Islam Jawa” atau “Islam Kultural” (Sutarto, 2005: 75; Mas’ud, 2004: 

234). Dengan demikian, sumber nilai-nilai pesantren merupakan hasil integrasi 
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antara nilai-nilai keislaman (yang termuat dalam kitab-kitab fiqh dan tasawuf) 

dengan budaya lokal. 

Sesuai dengan fungsinya yang komprehensif dan pendekatannya yang 

holistik, pesantren memiliki prinsip-prinsip utama dalam menjalankan 

pendidikannya. Setidaknya ada dua belas prinsip yang dipegang teguh pesantren: 

(1)theocentric; (2) Sukarela dalam pengabdian; (3) kearifan; (4)esederhanaan;(5) 

kolektivitas;(6)mengatur kegiatan bersama; (7)kebebasan 

terpimpin;(8)kemandirian (9)pesantren adalah tempat mencari ilmu dan 

mengabdi;(10) mengamalkan ajaran agama (11) belajar di pesantren bukan untuk 

mencari Ijazah (12) restu kiai artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh 

setiap warga pesantren sangat bergantung pada kerelaan dan do’a dari kiai. 

Nilai-nilai pesantren yang melekat kepada pribadi santri adalah tasamuh, 

ta’awun, tawazun, dan berientasi pada terwujudnya khoiro ummah. 

 

b) Karakteristik Unik Santri 

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren, Zamakhsyari Dhofier 

membagi santri membagi dua kelompok: Santri mukim dan santri kalong, santri 

mukim adalah santri yang berasal dari daerah dan menetap dalam kelompok 

pesantren. Sebagai santri mukim mereka mempunyai kewajiban-kewajiban 

tertentu. Santri kalong adalah santri yang berasal dari masyarakat sekitar 

pesantren atau yang biasanya tidak menetap di pesantren. Untuk mengikuti 

pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri. 

Selain dua istilah santri diatas, dalam dunia pesantren dikenal juga istilah 

“santri kelana”. Santri kelana adalah santri yang pindah belajar dari satu 
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pesantren ke pesantren lain untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang menjadi 

keahlian dari seorang kyai. Setelah pesantren mengadopsi sistem madrasah 

tradisi santri kelana kini mulai ditinggalkan. 

 

c) Karakteristik Unik Kelembagaan Pondok Pesantren 

Dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren sekurang-

kurangnya ada unsur-unsur kiai yang mengajar dan mendidik serta menjadi 

panutan, santri yang belajar pada kiai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan 

pendidikan dan shalat jamaah, dan asrama tempat tinggal para santri. Selain 

unsur-unsur kelembagaan, karakteristik pesantren juga dapat dilihat dari struktur 

organisasinya yang meliputi; Status kelembagaan, struktur organisasi, gaya 

kepemimpinan, dan suksesi kepemimpinan. 

Setiap pesantren memiliki struktur yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ciri-ciri umum struktur 

organisasi pesantren dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya pesantren 

mempunyai dua sayap: sayap yang menjaga nilai-nilai kebenaran absolut dan 

sayap yang menjaga nilai-nilai kebenaran relatif. Sayap pertama bertanggung 

jawab pada pelestarian kebenaran atau kemurnian agama, sedangkan sayap 

kedua bertanggung jawab pada pengamalan nilai-nilai absolut, baik dalam 

pesantren maupun diluar pesantren. Ajaran kiai, ustad, kitab-kitab agama yang 

diajarkan di pesantren diyakini memiliki kebenaran absolut oleh para santri, 

karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi kebenaran dan keabsahan sebuah ajaran 

mereka hanya memahami dan mengamalkannya. 
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Gaya kepemimpinan pesantren adalah mempunyai daya untuk 

menggerakan dan mengarahkan unsur pelaku pesantren untuk berbuat sesuatu 

sesuai kehendak pimpinan. Karena landasannya keikhlasan, maka apa saja yang 

direncanakan mendapat dukungan penuh baik dari santri maupun masyarakat 

luas. Suksesi kepemimpinan terutama pada pesantren milik pribadi adalah 

bersifat patrimonial, dimana kepemimpinan diwariskan kepada keluarganya, 

seperti dari pendiri diwariskan kepada anaknya, menantu dan cucunya; tetapi 

juga kadangkala diserahkan kepada santri senior yang berprestasi; tanpa harus 

ada hubungan keluarga. 

 

d) Karakteristik Unik Konten dan Proses Pembelajaran 

Ada perbedaan yang paling menonjol antara pesantren di era 

pertumbuhan dan pesantren di era perkembangan. Jika pesantren di era 

pertumbuhan lebih menitikberatkan transmisi mistisisme, di era perkembangan 

berdiri dan berkembang secara variatif, berciri khas sesuai kuriulum yang 

dikembangkan, di era pertumbuhan pesantren, pada abad ke 16 sampai abad ke 

18, kitab kuning sudah dipelajari umat Islam. Hal itu lebih banyak merujuk 

kepada kitab-kitab tasawuf panteistis, dan hanya ada dua kitab fiqh,yaitu :Al-

Taqrib Fi al Fiqh dan Al-Idhaah Fi al Fiqh. Dan ada dua kitab tafsir yang 

dipelajari, masing-masing;  Al-Jalalain dan Al-Baidhawi. Wawasan intelektual 

pada abad ke-16 sampai abad ke-18 dipandang lebih luas dibandingkan dengan 

pesantren di era abad ke-19. Hal ini bisa dimaklumi karena alasan yang 

dipakainya adalah merujuk kepada kitab-kitab tasawuf yang memang 

komprehensif dikaji pada masa pertumbuhan pesantren, mencakup tasawuf 
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falsafi dan tasawuf ortodoks.  Sementara di era perkembangan pesantren, kitab 

tasawuf yang dikaji hanyalah kitab tasawuf ortodoks, seperti Ihya ulumuddin. 

(Mastuki dan El-Saha, 2003:3) 

Kitab yang diajarkan pada masa perkembangan pesantren sangat 

komprehensif, di era perkembangan pesantren mulai dikembangkan pesantren 

salafiyah, karena mengajarkan kitab-kitab kuning terutama fiqih, tafsir dan 

tasawuf. Ada pula pesantren alat, karena menitik beratkan pada kajian naahwu, 

shoraf; serta ada pesantren al-qur’an yang mengkhususkan diri padaa hafalan 

kitab suci dan ilmu qiroat (bacaan al-quran). 

Pendidikan di Pesantren pada umumnya bersifat kombinasi antara tipe 

Salafiyah dan Kholafiyah. Disebut kholafiyah karena selain pendidikan 

pesantren, juga terdapat Pendidikan Formal yakni RA, MI, MTs, dan MA, Oleh 

karena itu kegiatan belajar mengajar di pesantren lebih fokus di waktu sore 

sampai malam hari. Tetapi walaupun siang hari fokus di sekolah tidak terlepas 

dari pantauan pesantren. Bahkan dengan adanya sekolah, pengetahuan serta 

wawasan para santri lebih luas. 

 Adapun metode pembelajaran yang digunakan pesantren di Jawa Timur 

khususnya pesantren yang menjadi sampel penelitian bersifat Tradisional 

kontemporer  yaitu metode yang pembelajaran yang diselenggarakan menurut 

kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dan dimodifikasi dengan kebutuhan jaman, 

diantaranya: 

a. Metode Sorogan, yakni metode yang lebih menitiikberatkan pada 

pengembangan kemampuan perseorangan, di bawah bimbingan seorang ustadz 
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atau kyai. Dengan cara Kyai/ustadz duduk berhadapan dengan santri dan santri 

yang kain duduk agak jauh. 

b. Metode Bandongan (wetonan), yakni metode yang dilakukan oleh ustadz 

atau kyai terhadap sekelompok santri yang akan mendengarkan dan menyimak 

kitab yang dibacanya. Sementara sang kyai/ustadz membaca, menerjemahkan, 

menerangkan, dan mengulas teks-teks kitab yang berbahasa Arab tanpa harakat, 

dengan memegang kitab yang sama, para santri  mencatat simbol-simbol 

kedudukan kata sembari duduk melingkar dan mengelilingi kyai layaknya 

sebuah Halaqah.  

c. Metode Musyawarah/Bahtsul Masail, yaitu metode  pembelajaran yang lebih 

mirip dengan metode diskusi atau seminar. Dengan cara beberapa orang santri 

membentuk halaqah yang dipimpin langsung oleh kyai/ustadz atau mungkin oleh 

santri senior, untuk membahas  dan mengkaji suatu persoalan yang ditentukan 

sebelumnya. 

d. Metode Hafalan (Muhafadzah), yaitu kegiatan belajar santri dengan cara 

menghafal suatu teks tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan kyai/ustadz. 

e. Metode Demonstrasi, yaitu cara pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

memperagakan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu, baik 

perorangan ataupun kelompok, di bawah petunjuk dan bimbingan kyai/ustadz. 

f. Metode Rihlah Ilmiah (studi tour), yaitu kegiatan pembelajaran yang 

diselenggarakan melalui kunjungan  tempat tertentu untuk mencari ilmu serta 

menyelidiki dan mempelajari sesuatu hal dengan bimbingan  kyai/ustadz. 

g. Metode Muhadatsah, yaitu merupakan latihan bercakap-cakap dengan 

bahasa Arab  yang diwajibkan  bagi para santri selama tinggal di pesantren. 
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h. Metode Mudzakarah, yaitu merupakan pertemuan ilmiah  yang selain 

membahas masalah diniyah, seperti ibadah,  juga masalah agama pada 

umumnya. 

 

e) Karakteristik Unik output dan outcome Lulusan Pesantren 

Lulusan pesantren tersebar diseluruh lini kehidupan, namun hal ini 

juga tergantung pada tipologi pesantren. Untuk pesantren salafi sebagian besar 

lulusannya tersebar di daerah perkampungan dan pedesaan dengan tujuan untuk 

mengabdi  di daerah asalnya santri. Sedangkan bagi santri yang merupakan out 

put dari pesantren khalafi atau bahkan integrasi, tersebar di daerah perkotaan 

dengan profesi yang beragam. 

 

f) Proses Helping Indigenious 

a. Pribadi Sehat dan Malsuai 

Pribadi yang sehat yaitu pribadi yang mencerminkan sebagai umat terbaik 

(khaira ummah), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron: 

110. Pribadi yang menyandang khaira ummah—sebagaimana dalam QS Ali 

Imron:110—yaitu pribadi yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah 

kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Sedang pribadi malasuai 

berarti pribadi yang menyimpang atau berlawanan dari ketiga kriteria tersebut.  

Pribadi yang sehat merupakan pribadi yang sedapat mungkin mengemban 

tugas sebagai abdi Tuhan (beribadah) sekaligus sebagai khalifah Tuhan 

(membangun peradaban dan membuat kemakmuran). Al-Ghazali mengatakan 

hidup merupakan cinta dan ibadah (al-hayah mahabbah wa ‘ibadah). Menurut 



67 
 

Al-Maliki, manusia sebagai khalifah mempunyai tugas memakmurkan dengan 

nilai-nilai kebaikan, keutamaan, dan petunjuk. Di samping itu agar manusia 

dapat menegakkan keadilan, persamaan, kasih sayang, rahmat, pembelaan 

kepada golongan yang lemah, membantu kaum tertindas, memperjuangkan 

masyarakat sesuai dengan kemampuannya agar terwujud kehidupan yang 

bahagia dan sejahtera (Abdusshomad, 2005: 7-13).  

Berkaitan dengan pemenuhan tugas itu pula syariat Islam diturunkan. 

Para ulama bersepakat bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia (al-mashlahah), lahir-batin dan dunia-akhirat.“Al-

mashlahah mencakup semua jenis kebaikan, kepentingan dan kemanfaatan yang 

berada di bawah lima prinsip universal (al-kulliyât al-khams). Yaitu, 

terpeliharanya agama (hifzh al-dîn), eksistensi akal dan kebebasan berpikir (hifzh 

al-‘aql), keselamatan jiwa dan seluruh anggota tubuh (hifzh al-nafs), 

kepemilikan harta benda (hifzh al-mâl), dan keturunan/nasab (hifzh al-nasl). 

Maka, semua komponen syariat yang dikenal sangat sempurna dan komprehensif 

sebenarnya tidak lepas dari lima prinsip universal tersebut. Syariat Islam tentang 

kesehatan bisa disebut sebagai salah satu contohnya. Kesehatan spiritual 

mengacu kepada prinsip hifzh al-dîn, kesehatan pikiran mengacu kepada hifzh 

al-‘aql, kesehatan badan mengacu kepada prinsip hifzh al-nafs, kesehatan 

ekonomi mengacu kepada hifzh al-mâl dan kesehatan sosial mengacu kepada 

hifzh al-nasl dan hifzh al-‘irdh, menjaga kehormatan (Muhajir, 2009: 47-48). 

Dengan demikian dapat disimpulkan, pribadi yang sehat adalah pribadi 

yang menyeimbangkan unsur kesalihan ritual dan kesalihan sosial. Kesalihan 

ritual sebagai cerminan sikap beriman dan sebagai perwujudan hamba Tuhan. 
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Kesalihan sosial sebagai cerminan amar ma’ruf nahi mungkar dan sebagai 

perwujudan khalifah Tuhan yang bertugas memakmurkan dan membangun 

peradaban dengan berorientasi kemashlahatan. Itulah hakikat pribadi khaira 

ummah.  

 

b. Syarat Pribadi Konselor 

Seorang santri yang menjadi peer helper memiliki syarat-syarat tertentu. 

diantaranya (1) memiliki sikap empati, menghormati, dan menghargai klien; (2) 

jujur dan terpercaya (mampu memegang rahasia klien); (3) memiliki 

pengalaman sebagai pendidik sebaya; (4) mampu berkomunikasi dengan baik 

dan menjadi pendengar efektif; (5) mempunyai minat yang sungguh-sungguh 

untuk membantu klien; (6) mampu membina suasana aman dan nyaman; (7) 

mampu menggali informasi, perasaan, dan pikiran klien; (8) memperhatikan 

aspek verbal dan non verbal. 

Peer helper dalam menjalankan tugasnya harus memegang etika (kode 

etik) sebagai berikut : (1) menerima konsultasi dan layanan helping; (2) 

menerima apa adanya; (3) tidak diskriminatif; (4) membina relasi; (5) memberi 

jaminan kerahasiaan; (6) mendukung klien agar mampu memutuskan secara 

mandiri. Adapun seorang klien memiliki hak sebagai berikut : (1) menerima 

layanan konseling secara optimal; (2) menerima dukungan agar mampu 

memutuskan secara mandiri; (3) merasa nyaman dan terjamin rahasianya. 
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c. 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 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 
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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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Gambar. Interaksi antara Konselor Ahli, Ustadz/ah, Penolong Sebaya 

 dan Konseli 

 

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 

  

d. Kualifikasi Peer Helper 

Adapun tanggungjawab penolong sebaya (peer helper) 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 

Konselor 

Ahli 

Santri/ 
Konseli 

Penolong 

Sebaya 

Kyai, Ustadz/ah,  

murabbi/ah  
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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  alim, Rahmah, sabar, 

wara’ dan zuhud, ikhlas dan tawadhu’, dan 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 
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hubungan terapeutik. Menurut Corey (2009), konselor yang sukses adalah orang 

yang mampu memberi dan menerima cinta (love and belongingness). 

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 
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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 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 
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 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 
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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). 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).  

 

C. ANALISIS UJI EFEKTIFITAS MODEL PENOLONG SEBAYA 

PESANTREN 

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 
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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.  
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Hasil menunjukkan peer helping pesantren cukup efektif dalam mengatasi 

masalah santri di pesantren. Namun signifikansinya masih belum maksimal 

dikarenakan, penguatan kapasitas santri sebagai helper tidak cukup hanya dengan 

pelatihan yang sekejab dan praktik yang terbatas. Dibutuhkan frekuensi latihan 

yang tinggi dan praktik yang berkelanjutan. Semakin tinggi jam terbang santri 

dalam menangani masalah teman santri lain, maka semakin terampil ia dalam 

memecahkan permasalahan temaan sebayanya.    
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Gb. Alur Uji Eksperimen Model Penolong Sebaya berbasis Kearifan Lokal 

Pesantren 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Permasalahan santri yang notabene adalah usia remaja menunjukkan 

bahwa mereka pada tahapan tugas-tugas perkembangan yang 

menunjukkan adanya ketertarikan dengan lawan jenis. Hal ini yang 

menjadi pemicu adanya beberapa pelanggaran di pesantren yang 

kemudian dijustifikasi sebagai pelanggaran. Hukuman dari pelanggaran 

tersebut secara tidak langsung juga membebani santri secara psikologis 

sehingga permasalahan semakin kompleks. Dalam hal ini posisi santri 

sebagai individu yang labil butuh pendampingan secara psikologis dalam 

menjalani tahapan perkembangannya secara sempurna. Pendampingan 

yang dia dapatkan haruslah yang sejalan dengan kerangka berfikir 

remaja. Pendamping yang sejalan dengan kerangka berfikir remaja 

adalah remaja itu sendiri.  

2. Peer helping berbasis kearifan lokal pesantren ini didasarkan pada nilai-

nilai yang melekat di pesantren meliputi; ta’awun, tawazun, qona’ah, 

tasamuh dll. Aspek ini yang menjadi dasar pengembangan peer helping 

pesantren. Pendekatan peer helping berbasis kearifan lokal pesantren ini 

dilaksanakan dalam rangka mengembangkan keterampilan hubungan 

sosial santri, yang meliputi : (1) keterampilan survival, (2) keterampilan 

hubungan antar pribadi, (3) keterampilan problem solving, dan (4) 

keterampilan resolusi konflik. Keempat tujuan ini yang menjadi tujuan 
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akhir dikembangkannya panduan peer helping berbasis keraifan lokal 

peesantren. Sehingga di samping santri bisa membantu teman sebayanya 

juga bisa melakukan koping stress jika sedang mengalami 

permasalahannya sendiri. Dengan harapan, santri benar-benar menjadi 

khoiro ummah yang mandiri. 

3. Efektifitas model penolong sebaya berbasis kearifan lokal ini dilakukan 

eksperimen dengan menggunakan single subject desain. Hasil 

eksperimen menunjukkan model penolong sebaya berbasis kearifan lokal 

pesantren efektif dalam mengatasi permasalahan santri, namun 

signifikansinya masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kapasitas 

santri sebagai helper tidak cukup hanya dengan pelatihan yang sekejab 

dan praktik yang terbatas. Dibutuhkan frekuensi latihan yang tinggi dan 

praktik yang berkelanjutan. Semakin tinggi jam terbang santri dalam 

menangani masalah teman santri lain, maka semakin terampil ia dalam 

memecahkan permasalahan teman sebayanya. Di samping itu seorang 

peer helping perlu mendapatkan continuing education dalam peer helping 

pesantren.    

 

 

B. Saran 

1. Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penolong sebaya berbasis pesantren ini mengintegrasikan teori-teori konseling 

kontemporer dengan komponen kearifan lokal sebagai bagian dari kenyataan 

mengalami kehidupan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah, menolong 
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orang lain, dan mencari hikmah atas tindakan yang dilakukan secara bersama-sama 

demi tujuan dan kebaikan bersama. Diharapkan adanya peningkatan kualitas 

pendampingan terhadap santri. 

 

2. Untuk Praktik Pembelajaran 

Model penolong sebaya berbasis kearifan lokal pesantren ini dikembangkan lebih 

luas dengan melakukan uji coba di beberapa pesantren dengan karakteristik yang 

berbeda-beda (Pesantren Salafiyah dan pesantren kholafiyah), sehingga 

representative dan bisa diaplikasikan di berbagai pesantren yang ada di jawa timur. 

Model ini sebagai bentuk pengembangan model pemecahan masalah yang dihadapi 

santri sehingga proses pencapaian tujuan belajar di pondok pesantren dapat 

terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan filosofi pembelajaran pesantren 

sebagai basis pengembangan kemandirian santri. Model pemecahan masalah yang 

dikembangkan ini memiliki keunggulan dan karakteristik yang khas sesuai dengan 

situasi dan kondisi santri karena perangkat dan substansi model diangkat dari 

kearifan lokal yang berkembang di lingkungan pondok pesantren. Model yang 

dikembangkan ini akan bermanfaat bagi para ustadz dan ustadzah serta para kyai 

untuk dijadikan landasan pengembangan penyelesaian masalah dan pola interaksi 

dengan para santari terkait dengan pengelolaan pembelajaran di pondok pesantren.  
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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 
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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 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-
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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.  

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 
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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.  

 

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. 
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“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. 

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 
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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 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 
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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. 

 

D. Tujuan Penolong Sebaya  

Peer helping memiliki tujuan terwujudnya kehidupan santri di 

lingkungan pesantren yang membahagiakan melalui tersedianya komunikasi dan 
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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 
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  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 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. 
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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 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: 
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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 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 

Attending

Empathizing

Summarizing

Questioning

Genuineness

Assertiveness

Confrontation

Problem Solving
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dasar, kepada peserta dikenalkan terlebih dahulu apa itu konseling teman sebaya 

beserta program-program pelatihan yang akan dilakukan. 

  



19 
 

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 
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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.  

 
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.  
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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 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 
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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:  

  



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

Konselor 

Ahli 

Santri/ 
Konseli 

Penolong 

Sebaya 

Kyai, Ustadz/ah,  

murabbi/ah  
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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 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 
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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 

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 
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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). 

  

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 
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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 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 
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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). 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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Lampiran 3: Test Instrumen Pre and Postest calon Penolong Sebaya 

SOAL UJI KOMPETENSI PEER HELPER PESANTREN 

 

1. Peer helper merupakan santri yang memberikan bantuan kepada 

santri lain, dengan tujuan: 

a. Mengganti peran konselor ahli 

b. Sebagai konselor pofesional 

c. Sebagai bridging antara konselor dengan konselee 

d. Sebagai tempat pengumpulan informasi 

 
2. Di bawah ini termasuk prinsip-prinsip penolong sebaya, kecuali; 

a. Menjaga rahasia konseli 

b. Memberikan penilaian (judgment) dalam sesi helping 

c. Menghormati hak-hak, nilai-nilai, dan keyakinan konseli 

d. Dilakukan atas dasar equality 

 
3. Hal-hal yang harus dilakukan helper, ketika masalah yang dihadapi 

konseli di luar kemampuan konseli: 

a. Berusaha mati-matian mmecahkan masalah konseli 

b. Dialihtangankan kepada konselor ahli 

c. Dihibur agar masalah selesai dengan sendirinya 

d. A, b, dan c benar 

 
4. Penolong sebaya memiliki tanggungjawab yang luar biasa, kecuali: 

a. Mas’uliyatul ilmi wal ma’rifah 

b. Mas’uliyatul khuluq 

c. Mas’uliyatun nafs 

d. Mas’uliyatus suluk 

 
5. Ketika konseling dating dengan marah-marah, sehingga helper 

menjadi sasaran marah-marah konseli, maka helper harus tetap 

dalam kondisi tenang. Kondisi ini mencerminkan kualitas pribadi 

penolong sebaya khususnya sebagai orang yang: 

a. Alim 

b. Sabar 

c. Zuhud 

d. Tawadhu’ 

 
6. Interaksi dinamis antara satu orang ke orang lain, bersifat dua arah, 

secara verbal dan non verbal disebut sebagai komunikasi: 



2 
 

a. Komunikasi massa 

b. Komunikasi interpersonal 

c. Komunikasi personal 

d. Komunikasi intrapersonal 

 
7. Ketrampilan yang harus dimilki oleh peer helper, kecuali; 

a. Ketrampilan bercerita 

b. Ketrampilan observasi 

c. Keterampilan mendengar aktif 

d. Ketrampilan bertanya 

 
8. FaKtor  yang memperngaruhi  berhasil atau tidaknya suatu proses 

helping adalah; 

a. Faktor kompetensi dan individual 

b. Faktor latar belakang social konseli 

c. Faktor situasional 

d. Faktor yang berkaaitan dengan interaksi 

 
9. Tempat konseling yang memenuhi syarat adalah tempat konseling 

yang: 

a. Lumayan ramai 

b. Banyak orang yang berada di dalam ruangan tersebut 

c. Terjamin privasi 

d. Dekat dengan sumber referensi 

 
10. Mengidentifikasi perasaan menggunakan kata-kata perasaan yang 

akurat merupakan salah satu teknik komunikasi dalam peer helper: 

a. Summarizing 

b. Attending 

c. Empaty 

d. Confrontation 

 
11. Hal  penting yang harus dihindari pada saat penyambutan adalah 

sebagai berikut, kecuali; 

a. Perlakuan atau respon berlebihan, overacting 

b. Kepura-puraan, seperti halnya main peran dalam sandiwara 

c. Membiarkan konseli menunggu 

a. Memberikan tempat duduk kepada konseli 

 
12. Percakapan tak berstruktur, topic netral, bertanya sederhana dan 

mengalihkan topic merupakan jenis-jenis dari teknik: 

a. Membuka interview 
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b. Pertengahan interview 

c. Mengakhiri interview 

d. Meringkas percakapan 

 

13. Salah satu tujuan utama dari penyambutan adalah 

a. Memberikan kebebasan pada konseli 

b. Memberikan kesan adanya harapan terhadap pelayanan  konselor 

c. Mendekatkan konselor dengan konseli 

d. Memberikan kesempatan konseli berbicara 

14. Bentuk respon-respon wajar ketika menyambut konseli adalah 

sebagai berikut, kecuali 

a. Menggandeng tangan konseli 

b. Mendekati konseli 

c. Menawarkan tempat duduk bagi konseli 

d. Menjabat tangan konseli 

 

15. Yang perlu dihindari oleh konselor ketika menyambut kedatangan 

konseli adalah sebagai berikut, kecuali 

a. Perilaku/respon yang berlebihan 

b. Membiarkan konseli menunggu 

c. Kepura-puraan 

d. Menghampiri konseli 

16. Konselor biasanya berinisiatif membuka interview, dengan 

pertimbangan: 

a. Menghemat waktu 

b. Mengakrabkan konselor dengan konseli 

c. Memberi kesempatan konseli bicara 

d. Mengaktifkan partisipasi konseli 

 

17. Teknik yang member kesempatan konseli untuk memulai  proses 

interview dan konselor meresponnya dengan verbal minimal adalah 

a. Topik netral  

b. Percakapan tak berstruktur  
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c. mengalihkan topic   

d. bertanya sederhana 

18. Membuka interview bertujuan untuk 

a. Memperoleh informasi detail masalah konseli 

b. Persiapan bagi konselor untuk wawancara konseling 

c. Mengakrabkan diri dengan konseli 

d. Meredakankecemasankonseli 

 

19. Keterampilan attending yang harus dikuasai oleh konselor adalah 

a. Mendengaraktif  

b. member pertanyaan terbuka  

c. gesture tubuh  

d. memperhatikan 

20. Hal penting yang harus dipertimbangkan oleh konselor pada 

keterampilang attending adalah 

a. Kontak mata   

b. gesture  

c. perilaku baik  

d. budaya 

21. Berikut ini merupakan keterampilan-keterampilan yang diperlukan 

dalam mendengarkan aktif, kecuali 

a. Refleksi  

b. Parafrase   

c. Pertanyaan tertutup  

d. bahasa tubuh 

22. Jenis pertanyaan terbuka biasanya diawali dengan kata Tanya seperti 

a. Berapa   

b. dimana  

c. bagaimana   

d. dengan siapa 
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23. Pertanyaan yang baik akan membantu konselor dalam 

a. Menjaga hubungan baik dengan konseli 

b. Meminimalkan konflik dengan konseli 

c. Memperoleh pemahaman yang terkait dengan topic pembicaraan 

d. Memberi kesempatan konseli berbicara 
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Lampiran 4 

FORM PENILAIAN KETRAMPILAN KOMUNIKASI PEER HELPING 
NO OPEN-ENDED QUESTION ATENDING 

(T, S, R) 

SUMMARIZING 

(T,S,R) 

GENUIN 

(T,S,R) 

CONFRONTASI 

(T,S,R) 

EMPATY 

(Tulislah feeling word) 

 a) Pertanyaan pembuka 

b) Menguraikan point 

c) Membantu mehami konseli 

d) Focus of feeling 

     

 A B C D      

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

               Observer, 

              (………………………………………) 
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Lampiran 5 

Buku Ajar Model Penolong Sebaya Pesantren 
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BAB I 

FENOMENA PESANTREN DI JAWA TIMUR 

 

Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam 

tidak terlepas dari pengaruh pendidikan yang telah diwarisi oleh budaya nenek 

moyang kita yaitu pesantren. Jumlah pesantren yang ada di Indonesia dari data 

Kementerian Agama RI tahun 2011 sebanyak 25,785 pesantren. Adapun jumlah 

pesantren di Jawa Timur sebanyak (5,788 pesantren),  menduduki urutan kedua 

setelah Jawa Barat (7,592 pesantren). Jumlah ini cukup fantastis untuk ukuran suatu 

lembaga pendidikan yang keberadaanya tumbuh dan berkembang secara mandiri 

oleh pihak masyarakat. Situasi tersebut menuntut para akademisi untuk ikut 

bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di pesantren, 

khususnya dalam domain perkembangan mental santri yang terkait dengan 

pembelajaran moral dan budaya lokal dari lingkungan sekitarnya.  

 Pesantren sebagai salah satu pendidikan informal dan sekaligus di dalamnya  

juga terdapat pendidikan formal telah berfungsi sebagai pengembangan diri santri 

melalui berbagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pondok pesantren. 

Tidak dapat dielak lagi bahwa pesantren semakin lama semakin menarik perhatian 

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pesantren dijadikan “bengkel 

moral” bagi masyarakat untuk membentuk karakter kepribadian anak dan remaja.   

 Sesungguhnya, pondok pesantren merupakan pendahulu dari  sistem sekolah 

asrama (boarding school) yang telah lama diselenggarakan di dunia barat. Kelebihan 

sistem ini dibanding dengan sistem sekolah biasa yang tanpa asrama ialah bahwa 

anak didik berada dalam lingkungan suasana pendidikan selama 24 jam, dan para 

pendidik atau pengasuh dapat mengawasi, membimbing dan memberi tauladan 

kepada mereka juga selama 24 jam. Ini akan memudahkan intensifikasi usaha 

pencapaian tujuan pendidikan dengan sistem sekolah biasa. Karena sifat dasar 

metodologinya dan suasana lingkungan yang akrab, pesantren memiliki kemampuan 

untuk menciptakan pola hidup persaudaraan yang ramah, disertai jiwa kebersamaan, 

kemandirian dan kebebasan yang bertanggungjawab. Sistem pesantren ini 

dimungkinkan akan dapat mewujudkan pribadi-pribadi terdidik yang tangguh dan 
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berkarakter kuat. Personal building ini yang acapkali lebih penting daripada sekedar 

pengetahuan semata untuk memperoleh sukses dalam hidup. 

Juika dikaitkan dengan konteks implementasi konseling, proses manajemen 

konseling diharapkan bisa menjembatani sebuah praktik sosial yang nyata ke dalam 

suatu proses dinamisme kelompok. Konseling yang didasari oleh kebutuhan praktik 

sosial didesain oleh konselor agar dibangun berdasarkan manajemen psikososial. 

Hal ini membutuhkan organisasi sosial yang mewadahi berfungsinya dinamika 

kelompok dalam lingkup terkecil di pesantren. Konseling akan menjadi satu 

kegiatan yang mengarahkan pada sebagian bentuk dari bekerjanya suatu 

pendampingan.  

Pengembangan konseling di pesantren dalam konsep ini menggabungkan 

pendekatan konseling indigenous yang mengkompilasikan komponen budaya 

setempat dengan wacana teori ekologi sosial dan teori medan yang mewadahi 

subkultur dan kultur sebagai makrosistem dan suprasistem dari proses pembentukan 

perilaku dan perkembangan psikologis manusia (Brofenbrenner, 2005; Rudkin, 

2003). Piranti budaya itu adalah suatu objek yang nilai-nilai budaya itu 

ditransmisikan (Rudkin, 2003). Pesantren memiliki sejumlah piranti budaya karena 

pesantren mengambil posisi sebagai subkultur komunitas. Piranti budaya di 

pesantren memiliki corak beragam, tergantung pada model dan modifikasi 

pesantren. Keragaman ini ditentukan oleh tujuan kebutuhan pesantren terhadap input 

yang ada. Ada pesantren  yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (Islam), 

dan juga pesantren yang sudah mengambil pendekatan formal dengan menggunakan 

manajemen modern serta pesantren yang mencoba melakukan fungsi kolaboratif 

untuk pengembangan komunitas.(Wahid, 2001; A’la, Anisah, Aziz, & Muhaimin, 

2007). 

Pondok pesantren secara umum dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yakni 

pola pendidikan pondok pesantren salafiyah murni, pola pendidikan pondok 

pesantren modern dan pola pondok pesantren yang menggabungkan antara pola 

pondok pesantren salafiyah dengan pola modern yang dikenal dengan pola pondok 

pesantren komprehensif. Namun pada umumnya pesantren menamakan dirinya 

dengan istilah yakni pondok pesantren salafiah dan modern. 
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Piranti budaya pesantren terdiri dari berbagai khazanah yang unik dan 

bercorak lokal. Budaya pesantren berkembang dan menyatu dalam satu tradisi yang 

bergerak melingkari sistem relasional antar individu dalam pesantren. Ia diwariskan 

melalui berbagai teknik pemodelan, simbolisasi, penghayatan, organisasi, 

transformasi diri untuk merangkai proses perkembangan psikologis santri. 

Rangkaian  makna budaya ini membentuk kohesi psikososial dan diartikulasikan 

dalam berbagai kekuatan diri, sosial, lingkungan, trust, spiritualitas dan dinamika 

keagamaan kaum santri. Di sini nilai-nilai budaya ditransmisikan melalui 

pengajaran, ritual-ritual, pengamalan keagamaan, pembiasaan, pemodelan, diskusi, 

refleksi, perlombaan, mujahadah, konsistensi, pengabdian (abdi dalem), yang 

mengakar menjadi sejarah pesantren. Karakteristik budaya pesantren ini menjadi 

lokus dan modus lingkungan sosial yang kondusif bagi transformasi dan 

pengembangan konseling.  

Penyelenggaraan konseling sebagai cara untuk membimbing santri agar 

terentas dari permasalahannya masih belum memiliki bentuk yang sesuai dengan 

misi pembelajaran di pesantren itu sendiri. Selama ini jika ada santri yang memiliki 

masalah, alternatif solusinya langsung diarahkan ke ustadz, bahkan jika memang 

parah, maka langsung diarahkan ke kyainya langsung. Dari survey pra penelitian 

yang dilakukan penanganan masalah santri masih bersifat nasehat yang instruktif 

dan berdasarkan doktrin agama. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para santri, mereka 

menyatakan pendekatan yang digunakan oleh ustadz dan kyai dalam membantu 

mengatasi masalah mereka adalah melalui pendekatan agama dimana para santri 

yang memiliki masalah diminta untuk menyerahkan urusan sepenuhnya kepada 

Allah S.W.T dan untuk ketenangan batin mereka dibekali dengan doa-doa. Apa yang 

sudah diberikan oleh ustadz dan kyainya, para santri mengungkapkan bahwa itu 

belum mencukupi untuk membuat kondisi mereka lebih baik. Para santri 

menginginkan ada pihak yang benar-benar mengerti posisi dan masalah yang 

dihadapinya dari sudut pandang mereka sebagai seorang remaja.  

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar santri ketika 

menghadapi permasalahan, mereka tidak langsung mengutarakan kepada 

ustadz/kyainya, melainkan mereka lebih memilih menceritakan masalahnya kepada 
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sesama santri. Para santri menganggap bahwa teman sesama santri merupakan pihak 

yang paling tepat untuk menceritakan masalahnya. Teman sesama santri dianggap 

lebih bisa memahami kondisinya, dan dalam upaya membantu penyelesaian 

masalahnya tidak menasehati/menggurui namun lebih pada upaya memberikan 

kesempatan mencurahkan semua yang dirasakannya. 

Para santri menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh teman sesama 

santri efektif untuk meringankan beban permasalahan yang mereka hadapi. Kondisi 

ini berbeda dengan ketika mereka mengkonsultasikan masalah yang dihadapinya 

kepada ustadz ataupun kyai. Para santri merasa ada jarak yang terlalu jauh antara 

dirinya dengan ustadz/kyai, mereka merasa tidak bisa sepenuhnya menceritakan 

permasalahan dan perasaannya dengan bebas. Selain itu bantuan yang diberikan oleh 

ustadz/kyai yang cenderung berupa nasehat ataupun doa-doa dianggap tidak terlalu 

membantu mereka, justru terkadang mereka merasa terbebani secara mental. 

Kondisi-kondisi diatas terkait kehidupan para santri dan permasalahan yang 

dihadapinya penting untuk ditemukan jalan keluarnya. Dikhawatirkan jika setiap 

permasalahan yang dihadapi oleh santri tidak pernah diselesaikan secara tuntas, 

maka hal ini akan mendorong santri untuk mencari pelampiasan/ penyaluran beban 

yang dihadapinya. Penyimpangan perilaku akan sangat mungkin terjadi karena santri 

kebingungan tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Kasus-kasus santri kabur dari pesantren, santri melanggar aturan pesantren, dan 

sebagainya. Hal ini diindikasikan sebagai akibat akumulasi permasalahan yang tidak 

terselesaikan dengan baik. 

Fakta-fakta di pesantren terkait kehidupan santri sebagai remaja dan 

permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya, didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arbin (2012) yang melakukan pemetaan 

kebutuhan penolong sebaya di tingkat sekolah menengah atas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sekolah menengah atas membutuhkan 

dikembangkannya penolong sebaya untuk membantu penyelesaian masalahnya. 

Siswa sekolah menengah atas menganggap teman sebaya bisa memahami apa yang 

dirasakannya dan bantuan yang diberikan oleh teman sebaya dianggap efektif untuk 

meringankan permasalahan yang dihadapi. Siswa sekolah menengah atas lebih 
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memilih menceritakan permasalahan kepada teman sebaya daripada kepada konselor 

karena dilatarbelakangi oleh kesamaan usia, minat, perasaan dan sebagainya. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan FGD (Fokus Group Discussion) yang 

sudah dilakukan peneliti menunjukkan urgensinya dikembangkannya model 

penolong sebaya yang berbasis pesantren dalam mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi oleh para santri. Permasalahan yang dihadapi oleh para santri terkait 

dinamika mereka sebagai seorang remaja perlu untuk mendapatkan bantuan secara 

tuntas dan efektif sehingga diharapkan dapat diminimalisasi potensi penyimpangan 

perilaku sebagai dampak atas permasalahan yang dihadapi oleh santri. 

Adapun permasalahan yang sering dihadapi para santri dalam mengikuti 

kegiatan di pondok pesantren meliputi masalah yang terkait dengan kehidupan 

pribadi, sosial, pembelajaran, dan kemampuan diri dalam adaptabilitas terhadap pola 

kehidupan pesantren. Masing-masing permasalahan tersebut memiliki ciri dan pola 

yang berbeda sehingga diperlukan pola penyelesaian yang berbeda pula sesuai 

dengan karakteristiknya masing-masing. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengangkat kearifan lokal, sebagai dasar dalam penyedia wadah bagi santri untuk 

berbagi. Menyediakan tempat bagi remaja santri, sehingga mereka memiliki tempat 

dan orang-orang yang bisa mendengarkan masalah mereka, memberikan perhatian 

terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial emosional mereka dalam bentuk yang 

terpercaya. Hasil kajian awal diketahui bahwa (1) sekitar 90% santri yang memiliki 

masalah masih ditangani secara tradisional dengan metode nasihat yang bersifat 

instruktif, (2) kontrol sosial yang digunakan adalah dengan menegakkan aturan yang 

disepakati, dengan metode hukuman, bahasa popular di pesantren adalah Ta’zir, (3) 

masalah yang dirasa tidak bisa tertangani oleh ustadz maka akan diserahkan kepada 

pak Kyai, (4) para santri memiliki budaya “sungkan” terhadap ustadz dan kyai 

sehingga mereka tidak bisa leluasa untuk mengutarakan masalah yang sedang di 

hadapi, dan  (5) para santri lebih leluasa jika membagikan masalahnya kepada 

temannya.  

Fenomena pesantren tersebut membutuhkan strategi yang tepat dalam bentuk 

model  penolong sebaya berbasis pesantren yang bisa diimplementasikan di 

lingkungan pesantren yang  memiliki karakteristik khas. 
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BAB II 

SANTRI DAN PERMASALAHANNYA 

 

E. Kondisi Psikologis Santri 

Dalam psikologi perkembangan, 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 

berakhirnya terbentuk kepribadian akan tetapi merupakan salah satu tahap utama 

dalam pembentukkan 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 

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 
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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, dan 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 bias 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 membeimbing dan mengarahkan anak remajanya. 

Selanjutnya para pakar psikologi menyarankan strategi yang paling bagus 

dan cocok dengan remaja adalah strategi menghormati kecenderungannya untuk 

bebas merdeka tanpa mengabaikan perhatian orang tua kepada mereka. Strategi ini 

selain dapat menciptakan iklim kepercayaan antara orang tua dan anak, dapat juga 

mengajarkan adaptasi atau penyesuaian diri yang sehat pada remaja.  Hal ini sangat 

membantu perkembangan, kematangan dan keseimbangan jiwa remaja. (Mahfudzh, 

2001:40) 

Pertumbuhan dan perkembangan yang selama ini terjadi selama masa remaja 

tidak selalu dapat tertangani secara baik. Pada fase ini di satu sisi, remaja masih 

menunjukkan sifat kekanak-kanakan, namun di sisi lain dituntut untuk bersikap 

dewasa oleh lingkungannya. Sejalan dengan perkembangan sosialnya, mereka lebih 

konformitas pada kelompoknya dan mulai melepaskan diri dari ikatan dan 
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kebergantunga kepada orang tuanya dan sering menunjukkan sikap menantang 

otoritas orang yang lebih dewasa. 

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. 

 

F. Permasalahan Santri Perspektif Ustadza/ah 

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan para ustadzah di pondok 

pesantren yang dijadikan sampel penelitian, untuk karakteristik santri yang 

tergabung di pondok pesantren ini sebagian besar berdasarkan status sosial 

ekonomi berasal dari keluarga  menengah ke bawah. Secara sosial emosi, santri 

yang ada di pondok pesantren memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

kecenderungan lebih  berminat pada hal-hal/kegiatan yang baru dan sifatnya 

menantang. Santri mudah bosan jika mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

rutinitas. Selain itu karena besarnya pengaruh kelompok sebaya membuat santri 

lebih antusias untuk membentuk kelompok-kelompok pertemanan. Kelompok 

pertemanan yang mereka bentuk, mengakibatkan santri relatif lebih menuruti 

pendapat kelompok daripada orang lain sehingga dalam kehidupan sehari-hari 

santri tampak cenderung pemberontak. 

Ketika santri sedang menghadapi/memiliki permasalahan, baik dengan 

diri sendiri, orang tua, teman sesama santri atau bahkan dengan pengurus pondok, 

setiap santri menunjukkan respon perilaku yang berbeda satu sama lain. Akan 

tetapi sebagain besar santri menunjukkan perilaku yang sama ketika sedang 

memiliki masalah, yaitu santri menunjukkan perilaku yang berbeda dari hari-hari 

biasanya. Santri berubah menjadi pendiam, mudah menangis, suka melamun, 

penyendiri, enggan terlibat pada kegiatan-kegiatan kelompok dan tampak 

cenderung menarik diri dari lingkungan. 

 Permasalahan yang umumnya dihadapi santri selama tinggal di pondok 

pesantren antara lain: perilaku “mblorot” (meninggalkan pondok tanpa ijin), 



9 
 

membawa alat komunikasi berupa HP, dan kehilangan barang-barang pribadi. 

Tindakan yang dilakukan oleh para ustadzah dalam menyikapi permasalahan 

santri adalah dengan memanggil santri secara pribadi. Dalam proses tersebut, 

ustadzah akan menggali informasi dari santri mengenai latar belakang santri 

melakukan tindakan pelanggaran. Dari hasil eksplorasi pemicu pelanggaran, 

ustadzah menyikapinya dengan meminta santri untuk tidak mengulangi 

pelanggaran yang dilakukan sambil memberikan doktrin agama terkait 

pelanggaran yang dilakukan santri agar santri takut sehingga tidak mengulangi 

lagi pelanggaran yang dilakukan. Jika nantinya santri kembali melanggar aturan 

pondok, maka santri akan diberikan sanksi tertentu seperti diminra membersihkan 

area pondok, menghafal bacaan-bacaan ayat al-qur’an, dan bahkan sampai 

digundul rambutnya. Jenis sanksi yang diterima disesuaikan dengan berat-

ringannya pelanggaran yang dilakukan santri. JIka dipandang santri sulit untuk 

dikendalikan dan berpotensi untuk mengulang kembali pelanggaran, ustadzah 

akan mengirim santri ke ibu Nyai. Ibu Nyai berperan sebagai pihak terakhir 

dalam penanganan masalah santri. Pada umumnya santri takut untuk berurusan 

dengan ibu Nyai karena mengingat sanksi yang akan diterima lebih besar. 

 Terkait permasalahan yang dihadapi para santri, ada pihak-pihak yang 

berperan dalam membantu penyelesaian masalah santri.Pihak-pihak tersebut 

yaitusesama santri dan ustadzah.Pihak yang paling sering membantu penyelesaian 

masalah santri yaitu sesama santri. Sesama santri dipilih sebagai pihak yang 

dianggap mampu membantu penyelesaian masalah santri, dilatar belangi oleh 

kesamaan usia, minat dan sebagainya sehingga santri merasa lebih nyaman 

menceritakan masalahnya. Ketika tidak menemukan penyelesaian masalah dari 

sesama santri, baru santri akan mengalihkan upaya penyelesaian masalah kepada 

ustadzah. Ustadzah akan membantu santri untuk menemukan solusi penyelesaian 

masalahnya, namun jika tidak terselesaikan dengan baik di tangan ustadzah maka 

permasalahan santri akan dibawa ke pengasuh pondok yaitu bu Nyai. 

 Dalam hal penyelesaian masalah santri, para ustadzah memiliki pandangan 

mengenai indikator penyelesaian masalah santri.Masalah santri dianggap selesai 

apabila santri tidak menunjukkan perilaku yang berbeda dari hari biasanya dan 

santri juga tidak melakukan pelanggaran. Hal ini konsisten dengan upaya 
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pengenalan masalah santri menurut ustadzah, yaitu berdasarkan perubahan 

perilaku da nada tidaknya pelanggaran yang dilakukan santri. 

 Menurut para ustadzah, santri yang dianggap memiliki potensi untuk 

membantu penyelesaian masalah sesama santri adalah santri yang memiliki 

karakteristik pribadi seperti pendiam, telaten, memiliki toleransi yang tinggi, enak 

diajak bicara, mampu membuka diri, mudah diajak bercanda, mudah bergaul dan 

yang paling penting bisa menjaga rahasia. 

 Ada beberapa masukan yang diberikan oleh para ustadzah mengenai 

penyelesaian masalah yang dihadapi santri di lingkungan pondok pesantren. 

Beberapa masukan tersebut antara lain: hendaknya ada bagian khusus yang 

menangani masalah santri karena ada masalah-masalah santri yang menurut 

ustadzah mereka sulit untuk membantunya dan perlu pihak yang ahli dalam 

masalah tersebut. Selain itu untuk mencegah munculnya permasalahan dalam diri 

santri yang berujung pada pelanggaran anturan pondok, menurut para ustadzah 

perlu ada kerjasama dengan orang tua. Meskipun anak sudah dititipkan ke 

pondok, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk mendidik anak.Selain kedua 

hal tersebut, para ustadzah menyarankan untuk dilakukannya pendekatan secara 

personal kepada santri yang memiliki permasalahan. Hal ini dilakukan agar santri 

berkenan menceritakan permasalahannya kepada ustdzah. 

 

G. Permasalahan Santri dari Perspektifnya 

Santri yang tinggal di pondok pesantren sebagian besar berasal dari daerah 

pedesaan dan perkotaan pinggiran. Untuk latar belakang keluarga santri, mereka 

sebagian besar berasal dari keluarga status sosial ekonomi menengah ke bawah. 

Alasan yang melatarbelangi santri memilih tinggal di pondok adalah sebagian 

besar karena kemauan sendiri, untuk mengikuti jejak kakak/saudara yang lebih 

dahulu memilih untuk tinggal di pondok. Ada juga santri yang tinggal di pondok 

berdasarkan kemauan dari orang tua. Bagi santri yang mondok karena kemauan 

orang tua, penyesuaian diri untuk bisa mengikuti aturan pondok relatif lebih lama 

dibandingkan santri yang mondok karena kemauan sendiri. 

Pelajaran yang paling disenangi oleh para santri adalah fiqih. Alasan yang 

melatarbelakangi kesukaan santri terhadap pelajaran fiqih adalah guru pelajaran 
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fiqih memiliki karakteristik pribadi yang menyenangkan, dalam menjelaskan 

pelajaran, enak, jelas sehingga mudah dipahami materinya. Adajuga santri yang 

lebihmenyenangi pelajaran fisika karena menurut mereka, pelajaran fisika banyak 

memberikan tantangan sehingga tidak mudah bosan selama mengikuti pelajaran 

tersebut. 

Harapan santri setelah lulus dari pesantren, dapat diklaisfikasikan kedalam 

tiga periode waktu yaitu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 

Harapan santri untuk jangka pendek setelah dari pesantren, mereka ingin 

mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan menjadi pengajar TPQ. Untuk jangka 

menengah, sebagian besar santri memutuskan untuk menikah dan sebagian kecil 

lainnya ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Cita-cita jangka 

panjang para santri adalah mereka ingin bekerja sebagai perwujudan aktualisasi 

diri. 

Upaya penyelesaian yang dilakukan santri ketika mereka memiliki 

permasalahan dengan teman adalah sebagian besar santri menyatakan bahwa 

mereka akan menceritakan kondisi tersebut kepada sahabatnya. Ada juga santri 

yang memilih bersikap asertif yaitu dengan mengajak bicara baik-baik teman 

yang bermasalah dengan dirinya. Sebagian santri ada yang memilih menyimpan 

permasalahan tersebut dan menganggap masalah tersebut tidak ada.  cenderung 

melupakan masalah tersebut dan mengajak bicara teman yang bermasalah dengan 

dirinya seperti sedia kala. 

Untuk penyelesaian tugas pesantren, para santri memiliki berbagai cara 

untuk menyelesaikannya, yaitu ada yang memilih mengerjakan sendiri tugas 

tersebut, ada juga yang memilih bekerja secara berkelompok dengan beberapa 

teman. Selain itu ada juga santri yang dalam penyelesaian tugas, menyesuaikan 

dengan tingkat kesulitas tugas tersebut. Jika dirasa tugas dirasakan sulit maka 

santri akan bekerja sama dengan sesama santri, namun jika tugas relatif mudah 

maka santri akan memilih mengerjakan sendiri. 

Mengenai ketertarikan terhadap lawan jenis, cara santri menyikapinya 

berbeda-beda. Ada santri yang justru merasa takut jika ada teman laki-laki yang 

tertarik kepada dirinya. Perilaku yang dimunculkan oleh santri tersebut adalah 

dengan menghindari perjumpaan dengan teman laki-laki tersebut. Ada juga santri 
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yang menyikapi secara biasa jika ada teman laki-laki yang tertarik kepadanya. 

Santri tersebut menganggap wajar dan merupakan hak teman laki-laki tersebut 

untuk tertarik kepadanya.Tipe santri pendiam cenderung menyimpan rasa 

ketertarikan tersebut dan hanya membaginya dengan sahabat. Jika teman 

menghadapi masalah, seluruh santri berusaha membantu sebisa mungkin 

permasalahan yang dihadapi oleh temannya tersebut dan berusaha membantu 

memberikan jalan keluarnya. Mereka juga berusaha menjadi pendengar yang baik 

ketika temannya menceritakan permasalahan yang dihadapi. 

Menurut para santri, pihak yang dianggap mampu membantu 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi adalah teman, kakak, orang 

tua, ustadzah dan bpk ustadz. Dari beberapa pihak yang dikemukakan oleh santri, 

pihak yang paling banyak dipilih santri sebagi orang yang berkontribusi besar 

untuk mambantu penyelesaian masalahnya adalah teman. Tingkat kepuasan atas 

penyelesaian masalah/solusi yang ditawarkan oleh teman, adalah semua santri 

merasa puas atas bantuan yang diberikan oleh teman dalam penyelesaian 

masalahnya. 

Pilihan teman yang disukai oleh santri dalam membantu penyelesaian 

masalahnya, cukup bervariasi. Namun sebagian besar santri lebih cenderung 

memilih teman sekamar yang disukai dalam membantu penyelesaian masalahnya. 

Santri menganggap teman sekamar lebih mengerti keseharian dirinya, sifat-sifat 

yang dimilikinya sehingga lebih mengerti keadaan dan permasalahan yang 

dihadapinya. 

Terkait cara teman dalam menanggapi curhat masalah yang dihadapi 

santri, semua santri menyatakan bahwa biasanya teman akan mendengarkan 

terlebih dahulu inti permasalahan yang dihadapi, baru kemudian mereka akan 

menanggapinya. Ada beberapa teman yang menambahkan dengan memberikan 

nasihat atas permasalahan yang dihadapi oleh santri. 

Mengenai keefektifan keputusan yang diambil dalam penyelesaian 

masalah,  sebagian besar santri menyatakan bahwa keputusan yang mereka ambil 

untuk penyelesaian masalahnya cukup efektif. Ada juga yang menyatakan 

terkadang efektif dan terkadang tidak. Masukan yang diberikan santri tentang 

bantuan yang tepat untuk mengatasi masalah adalah hampir semua santri 
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mengharapkan adanya bantuan teman seusia yang bisa menjadi pendengar yang 

baik dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.Ada juga 

santri yang menginginkan adanya guru BK di pondok yang bisa membantu 

penyelesaian masalahnya. 

Masalah yang sering dihadapi santri selama tinggal di pondok pesantren 

antara lain: perbedaan pendapat dengan teman, merasa tidak betah tinggal di 

pondok, kehilangan benda berharga, konflik dengan orang tua terkait ketertarikan 

dengan lawan jenis, kurang bisa menyesuaikan diri dengan para ustadzah dan 

permasalahan kurang bisa mengatur waktu. Dari sekian permasalahan tersebut 

diatas, permasalahan yang paling sering dihadapi santri adalah permasalahan 

dengan teman. Permasalahan dengan teman ini dipicu oleh tidak adanya kemauan 

untuk saling mengalah, kedua belah pihak merasa yang palling benar,dan tidak 

saling mengenali karakternya masing-masing teman.  

H. Tipologi Permasalahan Santri 

Permasalahan santri terbagi menjadi 7 kluster yaitu, diri sendiri, orang 

lain, lingkungan, diri-lingkungan, diri-orang lain, lingkungan-orang lain, 

lingkungan-diri-orang lain. Diri sendiri meliputi pacaran, pencarian jati diri, cari 

perhatian, menejemen diri, dan cemburu/iri dengan teman. Lingkungan, meliputi 

fasilitas pengobatan, peraturan yang terlalu ketat. Diri sendiri dan lingkungan 

meliputi; ketaatan pada peraturan, merokok, pulang sebelum waktu liburan tiba, 

berprasangka negatif dengan orang lain. Diri sendiri dan orang lain meliputi; 

dipaksa mondok sama orang tua, sakit-sakitan, kesulitan menerima pelajaran dan 

pengertian dari guru. Orang lain-lingkungan dan diri sendiri, meliputi kebersihan 

kamar kurang memadai, kurang ada waktu untuk refresing, blorot, boyong. 

Fenomena boyong terjadi setiap tahun sekitar 6,4% dari jumlah santri baru yang 

mendaftar masuk ke pesantren.  
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Gambar 1. Prosentase Permasalahan Santri 

Perasalahan yang dialami remaja yang tinggal di pesantren adalah mereka   

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

terikat dengan aturan yang ada. Sehingga tidak sedikit dari santri yang mengalami 

gejolak psikis yang berimplikasi pada penyimpangan perilaku. Permasalahan 

yang dialami santri tidak terlepas dari nilai dan keyakinannya yang 

mempengaruhi bagaimana memaknai lingkungan.  Remaja memiliki tugas 

perkembangan yang harus dikerjakan sebagai individu yang terintegrasi, 

sedangkan disisi lain remaja harus mengikuti sistim dan aturan yang diterapkan di 

lingkungan pesantren. Sehingga seringkali tugas-tugas perkembangan tersebut 

tidak teraktualisasi dengan baik. Jika tugas perkembangan tersebut tidak 

teraktualisasi dengan baik, maka dikhawatirkan adanya gangguan perkembangan 

dalam bentuk ketidakseimbangan psikologis atau bahkan sampai mengarah pada 

gangguan psikologis. 

Untuk memenuhi kebutuhan psikologis diperlukan keselarasan antara 

kebutuhan santri secara psikologis dengan sistim dan aturan yang diterapkan. 

Dalam mencapai keselarasan ini santri membutuhkan bantuan orang lain. 

Bantuan orang lain yang diharapkan adalah bantuan yang sebahasa dan mengikuti 

kerangka berfikir remaja. Teman sebaya merupakan pilihan terbaik bagi remaja 

untuk dijadikan sebagai penolong.  
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Berikut ini disajikan munculnya permasalahan santri dalam bentuk skema  

alur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2. Skema Latar Belakang Munculnya Permasalahan Santri 
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BAB III 

KEARIFAN LOKAL PESANTREN  

 

  Kearifan lokal dalam konseling sangat penting. Konseling yang selama ini 

didominasi teori-teori dari Barat dalam aplikasi di lapangan kerap mengalami 

hambatan budaya. Salah satu alternatifnya adalah berupaya menggali nilai-nilai 

budaya pesantren dalam konseling. 

Yeh, Hunter, Madan-Bahel, Chiang dan arora (2004) menjelaskan urgensi 

pengalaman mengenai penyembuhan lokal untuk kebutuhan pengembangn metode 

penelitian dan konseling psikologis. Yeh, Hunter, Medan-Bahel, Chiang dan Arora 

(2004) menjelaskan bahwa pemahaman dan praktik konseling secara 

multidimensional dan interdependensi dapat diarahkan melalui pendekatan 

kontekstualisasi budaya. Prinsip sensitifitas budaya ini dapat diadopsi oleh konselor 

untuk mengintegrasikan model dan keberlangsungan lokal sebagai partikuler 

pengembangn konseling. Karena setiap budaya memiliki gagasan tentang kesehatan 

mental dan keberlangsungan fungsi psikologis bagi komunitas. Konselor dalam 

wilayah praktisnya dengan demikian perlu menyaratkan dirinya berposisi sebagai 

fasilitator dari sistim pengasuhan (penyembuhan) lokal. Konselor dalam ranah 

pengasuhan lokal disarankan untuk berunding dan berkolaborasi dengan para 

pengasuh lokal dalam memberikan pelayanan kesehatan psikologis dengan 

menempatkan konteks budaya dalam proses pemberian konseling. Dengan demikian 

praktik konseling memerlukan integrasi dalam proses praktek kesehatan mental 

komunitas yang mempertimbangkan keterlibatan spiritual, organisasi agama, dan 

komunitas, seni kreatif, harmoni dan keseimbangan serta berbagai metode yang 

terkait dengan kepemilikan dan interaksi sebuah kelompok. 

 Pada saat implementasi konseling, pesantren secara indigenous diposisikan 

sebagai perangkat budaya yang memiliki domain-domain lokal yang telah 

dikembangkan sebagai indikator kebutuhan kesehatan mental dan mediasi psikologis 

bagi komunitas atau penghuni pesantren yaitu santri dan sejumlah system yang 

berkembang didalamnya.  Jejaring sosial yang semestinya diberlakukan serangkaian 

proses konseling. Kurt  Lewin dalam teori medannya (field theory) menggaris 

bawahi bahwa perilaku itu ditentukan oleh totalitas situasi individu. Perilaku 



17 
 

individu ditempatkan dalam kesatuan proses yang melibatkan aspek berjejaring 

antara fakta diri dengan situasi sosial. Komponen perilaku dibentuk oleh satuan 

individu dan lingkungan dalam perspektif medan psikologis atau disebut ruang 

kehidupan (lifespace). Individu memiliki perbedaan perilaku karena dibentuk oleh 

bekerjanya cara pandang persepsi diri dan lingkungan. Jika direplikasi untuk 

kepentingan konseling maka perubahan perilaku ditopang oleh berfungsinya 

kapasitas personal yang berelasi dengan lingkungannya.  

 Pengembangan konseling di pesantren dalam konsep ini menggabungkan 

pendekatan psikologis indigenous yang mengkompilasikan komponen budaya 

setempat dengan wacana teori ekologi sosial yang mewadahi sub kultur dan kultur 

sebagai makrosistem dan suprasistem dari proses pembentukan perilaku dan 

perkembangan psikologis manusia (Brofenbrener, 2005; Rudkin, 2003). Piranti 

budaya itu adalah obyek yang mana nilai-nilai budaya itu ditransmisikan. Pesantren 

memiliki sejumlah piranti budaya karena pesantren mengambil posisi sebagai sub 

kultur komunitas. Piranti budaya di pesantren memiliki corak beragam tergantung 

pada model pesantren dan daerahnya. Keragaman ini ditentukan oleh tujuan 

kebutuhan pesantren terhadap input yang ada. Ada pesantren yang hanya 

mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (Islam), juga pesantren yang sudah mengambil 

pendekatan formal dengan menggunakan manajemen modern serta pesantren yang 

mencoba melakukan fungsi kolaboratif  untuk pengembangan komunitas (Wahid, 

2001; A’la, Anisah, Aziz, dan Muhaimin). 

   Budaya pesantren terdiri dari berbagai khasanah yang unik dan bercorak 

lokal. Budaya pesantren berkembang dan menyatu dalam satu sistim relasional, yang 

diwariskan melalui berbagai pemodelan, simbolisasi, penghayatan, organisasi, 

transformasi diri yang mempengaruhi kondisi psikologis santri. Budaya relasional 

ini membentuk jalinan psikososial dan dimanifestasikan dalam berbagai kekuatan 

diri, sosial, lingkungan, trust, spiritualitas dan dinamika keagamaan kaum santri. 

Nilai-nilai budaya ditransformasikan melalui pengajaran, ritual-ritual, pengamalan 

keagamaan, pembiasaan, pemodelan (itba’) diskusi, refleksi, perlombaan, 

mujahadah, konsistensi, pengabdian (abdi dalem), yang mengakar menjadi budaya 

khas di pesantren. 
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 Sedangkan hubungan relasional di pesantren dapat dijalin secara sinergis 

melalui Kyai, Gus (kyai muda), ustadz, Badal (asisten), murabbi (pembimbing), dan 

satuan kelompok kecil dalam bentuk organisasi sebaya (A’la, Annisah, Aziz dan 

Muhaimin, 2007). Komponen ini saling berinteraksi dan membentuk karakteristik 

sosial  budaya pesantren. Hal ini kemudian terjadi akulturasi budaya yang 

merupakan representasi antara kekuatan dari luar dan kekuatan dari dalam baik 

langsung berdampak  pada diri santri atau sistem budaya yang membentuk watak 

lokal. 

 Melalui pendekatan ini maka  pesantren memiliki peluang untuk melakukan 

pembenahan dan pengembangan konseling psikologis santri dari dalam pesantren itu 

sendiri (development from within) dengan melihat seperangkat nilai (ruh al-ma’had), 

cita-cita (himmah), tuntutan perkembangan masyarakat (himmah al-mujtami’ah), 

dan kemampuan serta daya dukung pesantren secara nyata (caring capacity and 

support system) (Chirzin, 2007). 

 Pesantren memberikan dasar pemahaman kearifan dalam membuahkan 

berbagai pengalaman perkembangan kematangan psikologis yang dirajut secara 

kolektif oleh komunitas santri dalam memproses nalar dan kehidupan hatinya serta 

menumbuhkan pengetahuan yang arif, nilai yang orisinil, sekaligus sikap dan 

kepribadian wira’I yang menjadi benteng bagi stabilitas mental dan emosi komunitas 

santri. Ia membentengi sikap dan kepribadian yang bijaksana, sehingga tidak bisa 

dipungkiri bahwa pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

penempa kepribadian seseorang untuk tangguh dan mampu survival menghadapi 

berbagai bentuk tantangan kehidupan. Kearifan dalam bentuk yang nyata di 

pesantren dapat diformulasikan dengan mengambil kearifan lokal pesantren melalui 

budaya, sejarah pesantren, model dan ketokohan kiai, sikap hidup wira’i, mekanisme 

hubungan kekerabatan serta tradisi yang bermetamorfosis melalui praktik hidup 

kaum santri dalam bentuk internalisasi kehidupan dan hubungan interpersonal untuk 

memperkuat tatanan spiritualitas, kematangan mental dan penguasaan ilmu, dan 

moralitas. Kearifan selalu bertransformasi sepanjang rentang kehidupan sebagai 

kerangka penalaran diri, konseling eksistensial, empati, jalinan intuitif diri dan orang 

lain (Kramer, 2000) yang bisa dikembangkan dari proses transmisi budaya dan 

pengalaman hidup seseorang. Oleh karena itu kearifan banyak diterapkan dalam 
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beragam domain manajemen kehidupan, perencanaan hidup, review diri. Proses ini 

dapat dijiwai sebagai salah satu cara yang terintegrasi ke dalam proses pelaksanaan 

penolong sebaya di pesantren. 

 Santri cenderung berproses secara bersamaan dan melihat kedudukan santri 

sendiri sebagai bentuk pengabdian tulus yang masing-masing selalu berusaha untuk 

menuju pada kualitas individu dalam bentuk-bentuk tawadhu’. Santri cenderung 

tidak membedakan antar teman dalam proses diri. Mereka memposisikan secara 

setara dan sama dalam wilayah pesantren. Hubungan sesama santri dapat diciptakan 

untuk menumbuhkan relasi perubahan individu sebagai bagian dari tugas dan 

tanggungjawab anggota kelompok (organisasi, kamar, pertemanan) yang 

mengedepankan ukhuwah (persaudaraan), tasamuh (kesetaraan) dan solidaritas. 

Praktik ini dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi relasi santri melalui 

komunikasi hubungan sebaya santri.  

 

  



20 
 

BAB IV 

MODEL PENOLONG SEBAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

PESANTREN 

 

A. Penolong Sebaya 

Adanya perubahan dinamis pada berbagai aspek kehidupan seperti 

longgarnya norma kemasyarakatan, teknologi dan informasi, menyebabkan 

permasalahan yang dihadapi remaja semakin kompleks. Santri sebagai remaja rentan 

untuk bermasalah. Kondisi ini menuntut semakin eksis dan profesionalnya kerja 

konselor. Kondisi di lembaga pendidikan saat ini menunjukkan, bahwa kinerja 

profesional konselor dihadapkan kepada berbagai kendala. Kendala terbesar untuk 

mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang handal terjadi dalam tataran 

praktis (Sudrajat, 2008).  

Adanya santri bermasalah yang berkonsultasi pada temannya, dapat 

memberikan efek positif namun bisa juga memberikan efek negatif. Efek positif jika 

teman tempat dia berkonsultasi memiliki sikap dan perilaku positif, selain karena 

teman sebaya lebih memahami masalah temannya. Sebaliknya efek negatif terjadi 

jika santri yang bermasalah berkonsultasi pada temannya yang juga bermasalah, 

sementara temannya tersebut terlanjur mencari penyelesaian masalah dengan sikap 

dan perilaku negatif, maka santri akan terjerat pada masalah yang lebih berat dan 

dapat membahayakan perkembangannya. Mencermati kenyataan tersebut, perlu 

dikembangkan model layanan konseling yang mampu melayani santri. Salah satu 

yang dapat dikembangkan adalah penolong sebaya. Pengembangan penolong sebaya 

diprediksi dapat menjadi alternatif peningkatan kualitas layanan konseling bagi 

santri. 

Situasi hubungan yang berkembang antar teman sebaya adalah hubungan 

yang sangat cair dimana teman sebaya bebas menceritakan segala yang dirasakannya 

dengan nyaman. Situasi hubungan tersebut merupakan stimulus untuk tercapainya 

tujuan konseling yang diharapkan, yaitu terjadinya perubahan ke arah yang positif, 

dan terciptanya satu kondisi agar konseli merasa bebas melakukan eksplorasi diri, 

penyesuaian diri dan kesehatan mental, kebebasan secara psikologis tanpa 

mengabaikan tanggungjawab sosial, (Corey 2005, Shertzer & Stone, 1981). Hal ini 
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dapat dikatakan bahwa penolong sebaya menjadi upaya alternatif untuk mensiasati 

kendala-kendala pelayanan konseling di sekolah. 

 Privette & Delawder (1982) bahkan mengajukan asumsi bahwa kelompok 

atau teman-teman sebaya lebih unggul daripada tenaga-tenaga professional, 

setidaknya dalam hal pembangunan hubungan (rapport) yang segera dan keefektifan 

yang ada dalam hubungan kesederajatan. Sementara itu faktor kesamaan 

pengalaman dan status non professional yang dimiliki oleh penolong sebaya 

menyebabkan mereka dapat lebih diterima ketimbang penolong atau konselor 

professional khususnya bagi konseli yang suka menghindar (Sandmeyer,1979). 

Peer helping atau yang dikenal dengan penolong sebaya merupakan 

pelayanan bimbingan oleh seorang individu (helper) kepada individu lain yang 

sebaya dengan dirinya. Di sekolah peer helping dapat diartikan sebagai pelayanan 

bantuan antar sesama siswa kepada siswa lainnya dalam rangka membantu siswa 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Peer helping merupakan tenaga 

paraprofessional yang direkrut dan diberi latihan khusus untuk menjalankan fungsi 

dan tugas pelayanan bimbingan. Peer helper bekerja di bawah supervisi, konsultasi 

dan koordinasi konselor professional yang ada di sekolah (Shertzer and Stone, 

1981). 

Peer helping/penolong sebaya adalah perilaku pemberian bantuan 

interpersonal yang dilakukan oleh orang-orang non professional yang menjalankan 

suatu peranan bantuan kepada orang lain. Istilah sebaya mengacu pada pengertian 

bahwa seseorang yang menjalankan peranan membantu adalah usianya kurang lebih 

sama dengan orang-orang yang dilayaninya (Tindal and Gray, 1985).  

Keterampilan inti yang diperlukan oleh seorang peer helping dalam rangka 

membantu teman sebayanya secara efektif antara lain: keunikan yang baik; 

mendengarkan aktif; empati terhadap teman sebaya yang merasa sedih; penghargaan 

bagi sesuatu yang dikatakan dengan penuh rasa percaya diri; pengetahuan terhadap 

batas-batas kerahasiaan; memiliki sikap toleransi dan rasa hormat; kemampuan 

untuk menerima umpan balik yang konstruktif tentang kapasitas bantuan; dan 

keterbukaan terhadap ide-ide baru (Cowie, H & Jenifer, D. 2007). 

Melihat keterampilan inti yang diperlukan  untuk menjadi pembimbing 

sebaya, sangat memungkinkan peran pembimbing sebaya dapat dioptimalkan 
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keberadaan di pesantren untuk membantu kyai dan ustadz dalam mengidentifikasi 

dan membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi santri di pesantren. Tidak 

menutup kemungkinan banyak santri di pesantren yang memiliki karakteristik 

kepribadian helper sehingga keberadaan santri-santri tersebut perlu dioptimalkan 

dalam rangka peningkatan mutu pendampingan psikologis di pesantren khususnya 

dalam membantu santri mengenali dan menyelesaikan permasalahannya. 

Keberadaan santri di pesantren dengan karakteristik yang beranekaragam 

sangat memungkinkan munculnya permasalahan santri yang kompleks sehingga 

kyai dan ustadz di pesantren memerlukan bantuan ekstra misalnya keberadaan 

tenaga paraprofessional peer helping. Berikut ini beberapa alasan perlunya 

dikembangkan penolong sebaya (Carr, 1881): 

5. Hanya sebagian kecil remaja yang memanfaatkan dan bersedia berkonsultasi 

langsung dengan konselor. Para remaja lebih senang menjadikan teman-teman 

mereka sebagai sumber yang diharapkan membantu pemecahan masalah yang 

dihadapinya. Para remaja cenderung menjadikan teman-temannya sebagai sumber 

pertama dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan pribadi, perencanaan 

karir dan bagaimana melanjutkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan adanya 

kesamaan usia, minat, cara pandang dan sebagainya. 

6. Berbagai keterampilan yang terkait dengan pemberian bantuan yang efektif dapat 

dipelajari oleh orang awam sekalipun termasuk oleh paraprofessional, yang dapat 

dikuasai oleh santri. Peer helping merupakan bentuk treatment bagi para peer 

helper dalam membantu perkembangan psikologis mereka. 

7. Berbagai penelitian secara konsisten menyatakan bahwa di kalangan remaja, 

kesepian/kebutuhan akan teman merupakan salah satu diantara lima hal yang 

paling menjadi perhatian remaja, hubungan pertemanan bagi remaja seringkali 

menjadi sumber terbesar bagi terpenuhinya rasa senang dan juga dapat menjadi 

sumber frustasi yang paling mendalam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa teman 

memungkinkan untuk saling membantu satu sama lain dengan cara yang unik. 

8. Alasan lain perlunya peer helping dikembangkan di sekolah adalah didasarkan 

pada suplai dan biaya kerja manusia. Layanan-layanan professional dari waktu ke 

waktu terus berkembang dimana keberadaan helper seperti konselor yang terbatas 

jumlahnya sedangkan problema yang dihadapi remaja terus meningkat sehingga 
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tidak semua dapat terjangkau oleh layanan yang diberikan langsung oleh 

konselor. 

Faktor lain yang mendasari pemikiran pentingnya penolong sebaya, 

khususnya untuk kelompok remaja di pesantren, adalah apa yang disebut dengan 

budaya pemuda (youth culture). Budaya pemuda antara lain dicirikan oleh sifat 

penuh rahasia yang menjadi alat menjaga diri dari sanksi orang dewasa, dan upaya 

menarik diri secara sosial dari keluarga; kuatnya kebutuhan afiliasi dan rasa ingin 

diterima oleh kelompok sebaya dan pentingnya teman sebaya sebagai agen 

sosialisasi dan latar sang pemuda mencari identitas diri (Shertzer & Stone,1981). 

Pencarian identitas diri (self-identification) dicirikan dengan membangun 

relasi/komunikasi dengan orang lain, menarik perhatian orang lain untuk tujuan 

mendapat pengakuan dan penerimaan diri ditengah-tengah kelompoknya. Teman 

seusia nampaknya menjadi teman yang nyaman ketika individu mulai akan 

membangun identitasnya. 

Berdasarkan format training konseling dari Carkhuff (1969), Ivey (1973) ada 

sejumlah dasar-dasar keterampilan komunikasi yang perlu dilatihkan pada penolong 

atau kepada tenaga non profesional. Dasar-dasar keterampilan tersebut meliputi: 

(1)Acceptance, merupakan teknik yang digunakan konselor unluk menunjukkan 

minat, pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseli dan sikap menerima 

pribadi konseli sebagai suatu keseluruhan, (2) Attending, yaitu perilaku yang secara 

langsung berhubungan dengan respek, yang ditunjukan ketika konselor/helper 

memberikan perhatian penuh pada konseli/helpee, melalui komunikasi verbal 

maupun non verbal, sebagai komitmen untuk fokus pada konseli, (3) Summarizing, 

ketrampilan konselor untuk mendapatkan kesimpulan atau ringkasan mengenai apa 

yang telah dikemukakan oleh konseli, (4) Questioning, yaitu teknik mengarahkan 

pembicaraan dan memberikan kesempatan pada konseli uniuk mengelaborasi, 

mengeksplorasi atau memberikan jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai 

dengan keinginan konseli dan bersifat mendalam, (5) Genuineness, adalah 

mengkomunikasikan secara jujur perasaan sebagai cara meningkatkan hubungan 

dengan dua atau lebih individu, (6) Assertiveness, kemampuan mengekspresikan 

pemikiran dan perasaan secara jujur, yang ditunjukkan dengan cara berterus terang, 

dan respek pada orang lain, (7) Confrontation, adalah ekspresi konselor tentang 
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ketidakcocokannya dengan perilaku konseli. Dengan kata lain, konfrontasi adalah 

ketrampilan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan dan inkongruensi 

dalam diri konseli, (8) Problem Solving, adalah proses perubahan sesorang dari fase 

mengeksplorasi satu masalah, memahami sebab-sebab masalah, dan mengevaluasi 

tingkah laku yang mempengaruhi penyelesaian masalah itu.  

Selanjutnya, Tindall dan Gray (1985), mengemukakan adanya sejumlah 

kondisi yang sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan program konseling sebaya 

dengan sukses, antara lain: (a) setiap orang yang terlibat dalam program perlu 

terlibat dalam perencanaan, (b) program pelatihan spesifik, bisa dalam kelas, 

workshop, atau seminar training, (c) program latihan terstruktur baik, cukup 

memungkinkan trainees untuk mendapatkan pelatihan terpadu, (d) individu yang 

memiliki kualitas sensitivitas, kehangatan, dan kesadaran tentang orang lain, efektif 

menjadi trainees (e) supervisor dari trainees (orang yang dilatih) sangat penting 

keberadaannya, termasuk untuk memberikan follow up pada peer-counseling yang 

sedang dijalankan helper, (f) evaluasi mesti menjadi bagian dari training dan 

program peer counseling, guna mengukur kemajuan dan masalah-masalah, menjadi 

bagian terintegrasi dari keseluruhan program yang diadakan tenaga profesional, (g) 

aspek Etik dari latihan mesti diajarkan secara tepat dan disupervisi secara 

menyeluruh. 

Dari pernyataan tersebut diatas, sangat memungkinkan siswa/santri untuk 

dilatih menjadi penolong sebaya yang mampu membantu secara efektif teman 

sebayanya yang sedang mengalami kesulitan atau masalah. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Bron, (1971), Privitte & Delawder (1982), yang 

mengemukakan bahwa dengan seleksi yang baik dan latihan yang memadai, orang 

awam seperti mahasiswa/siswa tingkat SMA akan mampu berbuat sama efektif dan 

konstruktifnya dengan konselor profesional dalam membantu teman sebayanya. 

Dalam persepektif ini, para konselor professional bertanggung jawab untuk 

memberikan kepada para nonprofesional, training/pelatihan yang baik, penjelasan 

tentang standar etik, supervisi yang pantas, dan dukungan pada orang yang dilatih 

sehingga dapat berkontribusi pada tersedianya tenaga yang potensial. 

Hal ini berarti peran dan kehadiran konselor ahli tetap diperlukan dalam 

konseling sebaya. Dengan demikian nampak bahwa model hubungan dalam 
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konseling sebaya ini bercorak triadic, yaitu hubungan yang terjadi antara konselor, 

penolong sebaya dan konseli teman sebaya.   

  

B. Penolong Sebaya Berbasis Pesantren 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, 

mempunyai beberapa kearifan lokal. Begitu juga, Pondok Pesantren yang ada di 

Jawa Timur memiliki kearifan lokal yang dapat diserap dalam konseling. Mencari 

kearifan lokal dalam konseling sangat penting. Konseling selama ini didominasi 

teori-teori yang berasal dari Barat. Tentu dalam aplikasi di lapangan kerap 

mengalami hambatan, sebab banyak yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat 

setempat. Karena teori-teori tersebut merefleksikan nilai-nilai budaya Barat, 

didesain dan diaplikasikan dalam konteks masyarakat industrial Barat (McLeod, 

2010: 273; Pedersen, 2002: viii; dan Kim, 2010: 6).  

Sebab setiap budaya sesungguhnya memiliki konseling indigenous. 

Konseling indigenous ini akan mengkonstruk pandangan masyarakat terhadap 

manusia dan alam semesta. Konseling indigenous juga menunjukkan pemahaman 

mereka terhadap person, self, tujuan hidup, dan nilai-nilai yang dijadikan pijakan 

(Nager, 2000:28). 

Beberapa pakar konseling akhirnya memberikan tawaran agar konseling 

memberikan ruang kepada nilai-nilai budaya lokal. Misalnya, mereka menggagas 

konseling indigenous dan konseling multikultural. Dengan memiliki keterampilan 

konseling multikultural, sebenarnya juga mempunyai kemampuan konseling 

indigenous. 

Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan perspektif teori konseling 

indigenous. Konseling indigenous mempresentasikan sebuah pendekatan dengan 

konteks (keluarga, sosial, kultur, dan ekologis) isinya (makna, nilai, dan keyakinan) 

secara eksplisit dimasukkan ke dalam desain penelitian (Kim, 2010:4). Kim 

mengatakan, indigenous psychology merupakan kajian ilmiah tentang perilaku atau 

pikiran manusia yang alamiah yang tidak ditransportasikan dari wilayah lain dan 

dirancang untuk masyarakatnya. Dengan demikian, konseling indigenous tersebut 

menganjurkan untuk menelaah pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan yang 

dimiliki orang tentang dirinya sendiri dan mengkaji aspek-aspek tersebut dalam 
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konteks alamiahnya. Peran agama dalam konseling indigenous merupakan aspek 

yang paling penting (Wilkelman, 2009:213). Menurut Mubarok (2006), ciri 

konseling Islam terletak pada penggunaan getar iman (daya ruhaniyah) dalam 

mengatasi problem kejiwaan. Kajian kejiwaan manusia berada dalam lingkup ilmu 

akhlak dan tasawuf.  

Namun dalam mengkaji nilai-nilai pesantren, sebenarnya tidak cukup hanya 

dengan pendekatan tasawuf. Sebab dalam pembentukan tata nilai di pesantren 

hukum fiqh juga memegang peranan yang penting (Wahid, 2007: 26; Dhofier, 

2011:3-4). Kalangan pesantren juga merujuk tingkah laku kesehariannya kepada 

ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh dan teladan kaum sufi. 

Ibarat manusia, badan merupakan fiqh sedangkan ruh merupakan tasawuf.  

Di samping itu, kalangan pesantren juga sangat kental dengan tradisi lokal. 

Hal ini menunjukkan, pesantren tidak pernah luput dari tradisi masyarakat setempat 

yang menjadi basis sosialnya. Sehingga pesantren lebih menampakkan ciri khas 

“Islam Jawa” atau “Islam Kultural” (Sutarto, 2005: 75; Mas’ud, 2004: 234). Dengan 

demikian, sumber nilai-nilai pesantren merupakan hasil integrasi antara nilai-nilai 

keislaman (yang termuat dalam kitab-kitab fiqh dan tasawuf) dengan budaya lokal. 

Keeratan, keterbukaan dan perasaan senasib muncul di antara sesama remaja dapat 

menjadi peluang bagi upaya memfasilitasi perkembangan remaja. Di sisi lain 

beberapa karakteristik psikologis remaja, misalnya emosional, labil, juga merupakan 

tantangan bagi efektifitas layanan terhadap mereka. Pentingnya teman sebaya bagi 

remaja tampak dalam konformitas remaja terhadap kelompok sebayanya.  

Penolong sebaya bukanlah konselor profesional atau ahli terapi. Mereka 

adalah para santri yang memberikan bantuan kepada siswa lain di bawah bimbingan 

konselor ahli. Dalam konseling sebaya, peran dan kehadiran konselor ahli tetap 

diperlukan. Saat remaja mendapatkan masalah, mereka lebih banyak sharing kepada 

teman sebayanya dari pada kepada guru atau orang tua. Hal ini disebabkan karena 

sesama remaja mengetahui secara persis lika-liku masalah itu dan lebih spontan 

dalam mengadakan kontak.  Penolong sebaya terlatih yang direkrut dari komunitas 

santri yang memungkinkan terjadinya sejumlah kontak yang spontan dan informal. 

Kontak-kontak yang demikian memiliki multiplying impact pada berbagai aspek dari 
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santri lain, bahkan dapat menjadi perantara  atau penghubung antara konselor 

professional dengan para santri (Mahpur, 2008:127). 

Sesuai dengan kemampuannya, penolong sebaya diharapkan mampu menjadi 

sahabat yang baik. Ia minimal menjadi pendengar aktif bagi teman sebayanya yang 

membutuhkan perhatian. Selain itu, dia juga mampu menangkap ungkapan pikiran 

dan emosi di balik ekspresi verbal  maupun non verbal, berempatik tulus, dan bila 

memungkinkan mampu memecahkan masalah sederhana tersebut.  

Pengembangan penolong sebaya di pesantren dalam konsep ini 

menggabungkan pendekatan konseling indigenous yang mengkompilasikan 

komponen budaya pesantren dengan wacana teori-teori konseling yang sudah 

mapan. Piranti budaya pesantren terdiri dari berbagai khazanah yang unik dan 

bercorak lokal. Budaya pesantren berkembang dan menyatu dalam satu tradisi yang 

bergerak melingkari sistem relasional dan jejaring makna. Ia diwariskan melalui 

berbagai pemodelan, simbolisasi, penghayatan, organisasi, transformasi diri untuk 

merangkai proses perkembangan psikologis santri. Di sini nilai-nilai budaya 

ditransmisikan melalui pengajaran, ritus-ritus, pengalaman keagamaan, pembiasaan, 

pemodelan (itba’), diskusi, refleksi, perlombaan, mujahadah, konsistensi,pengabdian 

(abdi dalem), sebuah karakteristik yang mengakar pada sebuah historis pesantren. 

Karakteristik budaya pesantren ini menjadi lokus dan modus lingkungan sosial yang 

kondusif bagi transformasi dan modifikasi konseling (Mahpur, 2008:133). 

Sedangkan hubungan relasional di pesantren dapat dijalin secara sinergis 

melalui spektrum kyai, gus (kyai muda), ustadz, badal (asisten), murabbi 

(pembimbing) untuk pengembangan bakat santri, dan satuan kelompok kecil dalam 

bentuk organisasi sebaya. (A’la, Anisah, Aziz, & Muhaimin, 2007:56). Komponen 

ini saling berinteraksi dan bertugas secara sinergi sesuai dengan tumbuh mengiringi 

sejarah pesantren. Jalinan relasi sosial merupakan cerminan karakteristik historis 

yang terhayati melalui budaya pesantren, ia juga membentuk kekuatan transformasi 

akulturasi budaya sebagai representasi antara kekuatan dari luar dan kekuatan dari 

dalam baik langsung berdampak pada diri santri atau sistem budaya yang 

membentuk watak lokal. 

Melalui pendekatan ini, maka pesantren memiliki peluang untuk melakukan 

pembenahan dan pengembangan konseling sebaya berbasis pesantren dengan 
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melihat seperangkat nilai (ruh ma’had), cita-cita (himmah), tuntutan perkembangan 

masyarakat, dan kemampuan serta daya dukung pesantren secara nyata (caring 

capacity and support system) (Chirzin, 2007: 77). 

Penolong sebaya adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk 

membantu permasalahan yang dihadapi teman-temannya (dalam kelompok rentang 

usia yang sebaya). Santri sebagai penolong sebaya adalah mereka yang menjalankan 

proses tatap muka dan membantu teman-temannya untuk memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Proses konseling yang terjadi 

berdasarkan hubungan saling percaya, komunikasi yang terbuka, dan pemberdayaan 

klien agar mampu mengambil keputusannya sendiri. 

Seorang santri putri yang menjadi penolong sebaya memiliki syarat-syarat 

tertentu. Diantaranya : (1) memiliki sikap empati, menghormati, dan menghargai 

klien; (2) jujur dan terpercaya (mampu memegang rahasia klien); (3) memiliki 

pengalaman sebagai pendidik sebaya; (4) memiliki pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi; (5) mampu berkomunikasi dengan baik dan menjadi pendengar efektif; 

(6) mempunyai minat yang sungguh-sungguh untuk membantu klien; (7) mampu 

membina suasana aman dan nyaman; (8) mampu menggali informasi, perasaan, dan 

pikiran klien; (9) memperhatikan aspek verbal dan non verbal. 

Penolong sebaya dalam menjalankan tugasnya harus memegang etika (kode 

etik) sebagai berikut : (1) menerima konsultasi dan layanan konseling; (2) menerima 

apa adanya; (3) tidak diskriminatif; (4) membina relasi; (5) memberi jaminan 

kerahasiaan; (6) mendukung klien agar mampu memutuskan secara mandiri. Adapun 

seorang klien memiliki hak sebagai berikut : (1) menerima layanan konseling secara 

optimal; (2) menerima dukungan agar mampu memutuskan secara mandiri; (3) 

merasa nyaman dan terjamin rahasianya. 

Program yang akan dilakukan dalam pengembangan penolong sebaya 

berbasis pesantren ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan desain program penolong sebaya 

Pengembangan program penolong sebaya dilakukan dengan melibatkan 

berbagai pihak terutama kiai, dan dukungan para ustadz/ustadzah. Perencanaan 

meliputi: pemilihan santri yang akan menjadi kadidat penolong sebaya dan pelatihan 

bagi penolong sebaya, bentuk pelatihan, personil yang akan melatih dan kriterianya, 
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lama pelatihan akan dilakukan, pihak-pihak yang dimintai dukungan untuk 

pelatihan, keterampilan dasar konseling yang akan dilatihkan bagi penolong sebaya, 

pemahaman tentang pendekatan konseling yang dijadikan kerangka pikir teoritik dan 

praktis dalam latihan konseling, serta evaluasi pelatihan. 

2. Pelaksanaan pelatihan penolong sebaya. 

Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan salah satu pendekatan, 

misalnya terapi realitas dijadikan acuan dalam memahami hakekat penolong sebaya 

sebagai manusia, dan bagaimana masalah terjadi pada diri konseli, bagaimana 

mengarahkan konseli pada perubahan perilaku, bagaimana hubungan harus terjalin 

antara penolong sebaya dengan konseli, prosedur dan teknik-teknik komunikasi, dan 

bagaimana menilai kemajuan konseli dalam proses pemberian bantuan. Pelatihan 

penolong sebaya dilakukan berupa latihan pemberian bantuan baik secara individual 

maupun  kelompok. 

3. Pengawasan (supervise).  

Bekerjanya penolong sebaya dalam melayani konseli baik secara individual 

ataupun kelompok perlu pengawasan konselor profesional 

4. Membahas berbagai kesulitan yang mungkin ditemui penolong sebaya, dan 

menindaklanjuti proses konseling jika perlu. 

5. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja penolong sebaya untuk peningkatan 

kemampuan penolong sebaya, dan mengkaji berbagai kekuatan dan kelemahan yang 

terjadi. 

6. Mengkaji dampak program penolong sebaya pada penolong sebaya sendiri dan 

pada konseli sebayanya. 
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C. Protipe Model Konseptual Penolong Sebaya 

Berikut ini disajikan prototipe model konseptual penolong sebaya yang 

akan dijadikan landasan pengembangan model penolong sebaya berbasis kearifan 

lokal pesantren. 
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Untuk mempermudah memahami skema prototipe model konseptual 

penolong sebaya tersebut di atas, berikut ini disajikan deskripsi masing-masing 

elemen yang terkandung di dalamnya. 

3. Permasalahan Santri 

Permasalahan santri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu masalah internal 

santri dan masalah eksternal santri. 

c. Masalah internal santri (Karakteristik Individual 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. 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 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 mental remaja dan mampu meningkatkan 

kepercayaan dirinya. Persoalan paling signifikan yang sering dihadapi remaja 
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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. 

 

d. Masalah Eksternal Santri (Karakteristik  nilai pesantren dan sosial) 

Permasalahan yang dihadapi oleh para santri terkait dinamika mereka 

sebagai seorang remaja perlu untuk mendapatkan bantuan secara tuntas dan 

efektif sehingga diharapkan dapat diminimalisasi potensi penyimpangan perilaku 

sebagai dampak atas permasalahan yang dihadapi oleh santri. 

Adapun permasalahan yang sering dihadapi para santri dalam mengikuti 

kegiatan di pondok pesantren meliputi masalah yang terkait dengan kehidupan 

pribadi, sosial, pembelajaran, dan kemampuan diri dalam adaptabilitas terhadap 

pola kehidupan pesantren. Masing-masing permasalahan tersebut memiliki ciri 

dan pola yang berbeda sehingga diperlukan pola penyelesaian yang berbeda pula 

sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengangkat kearifan lokal, sebagai dasar dalam penyedia wadah bagi 

santri untuk berbagi. Menyediakan tempat bagi remaja santri, sehingga mereka 

memiliki tempat dan orang-orang yang bisa mendengarkan masalah mereka, 

memberikan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial emosional mereka 

dalam bentuk yang terpercaya. Hasil kajian awal diketahui bahwa (1) sekitar 

90% santri yang memiliki masalah masih ditangani secara tradisional dengan 

metode nasihat yang bersifat instruktif, (2) kontrol sosial yang digunakan adalah 

dengan menegakkan aturan yang disepakati, dengan metode hukuman, bahasa 

popular di pesantren adalah Ta’zir, (3) masalah yang dirasa tidak bisa tertangani 

oleh ustadz maka akan diserahkan kepada pak Kyai, (4) para santri memiliki 

budaya “sungkan” terhadap ustadz dan kyai sehingga mereka tidak bisa leluasa 
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untuk mengutarakan masalah yang sedang dihadapi, dan  (5) para santri lebih 

leluasa jika membagikan masalahnya kepada temannya.  

 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)  

Keeratan, keterbukaan dan perasaan senasib muncul di antara sesama 

remaja dapat menjadi peluang bagi upaya memfasilitasi perkembangan remaja. 

Di sisi lain beberapa karakteristik psikologis remaja, misalnya emosional, labil, 

juga merupakan tantangan bagi efektifitas layanan terhadap mereka. Pentingnya  

sebaya bagi remaja tampak dalam konformitas remaja terhadap kelompok 

sebayanya.  

Kondisi-kondisi terkait kehidupan para santri dan permasalahan yang 

dihadapinya penting untuk ditemukan jalan keluarnya. Dikhawatirkan jika setiap 

permasalahan yang dihadapi oleh santri tidak pernah diselesaikan secara tuntas, 

maka hal ini akan mendorong santri untuk mencari pelampiasan/ penyaluran 

beban yang dihadapinya. Penyimpangan perilaku akan sangat mungkin terjadi 

karena santri kebingungan tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya. Kasus-kasus santri kabur dari pesantren, santri melanggar 

aturan pesantren, dan sebagainya. Hal ini diindikasikan sebagai akibat akumulasi 

permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik. 

 

D. Peer Helping Berbasis Kearifan Lokal Pesantren (Indigenious Peer 

Helping)  

1) Nilai-nilai Lokal Pesantren 

Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan perspektif teori 

konseling indigenous. Konseling indigenous mempresentasikan sebuah 
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pendekatan dengan konteks (keluarga, sosial, kultur, dan ekologis) isinya 

(makna, nilai, dan keyakinan) secara eksplisit dimasukkan ke dalam desain 

penelitian (Kim, 2010:4). Kim mengatakan, indigenous psychology merupakan 

kajian ilmiah tentang perilaku atau pikiran manusia yang alamiah yang tidak 

ditransportasikan dari wilayah lain dan dirancang untuk masyarakatnya. Dengan 

demikian, konseling indigenous tersebut menganjurkan untuk menelaah 

pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan yang dimiliki orang tentang dirinya 

sendiri dan mengkaji aspek-aspek tersebut dalam konteks alamiahnya. Peran 

agama dalam konseling indigenous merupakan aspek yang paling penting 

(Wilkelman, 2009:213). Menurut Mubarok (2006), ciri konseling Islam terletak 

pada penggunaan getar iman (daya ruhaniyah) dalam mengatasi problem 

kejiwaan. Kajian kejiwaan manusia berada dalam lingkup ilmu akhlak dan 

tasawuf.  

Namun dalam mengkaji nilai-nilai pesantren, sebenarnya tidak cukup 

hanya dengan pendekatan tasawuf. Sebab dalam pembentukan tata nilai di 

pesantren hukum fiqh juga memegang peranan yang penting (Wahid, 2007: 26; 

Dhofier, 2011:3-4). Kalangan pesantren akan merujuk tingkah laku 

kesehariannya kepada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam kitab-kitab 

fiqh dan teladan kaum sufi. Ibarat manusia, badan merupakan fiqh sedangkan ruh 

merupakan tasawuf.  

Di samping itu, kalangan pesantren juga sangat kental dengan tradisi 

lokal. Hal ini menunjukkan, pesantren tidak pernah luput dari tradisi masyarakat 

setempat yang menjadi basis sosialnya. Sehingga pesantren lebih menampakkan 

ciri khas “Islam Jawa” atau “Islam Kultural” (Sutarto, 2005: 75; Mas’ud, 2004: 

234). Dengan demikian, sumber nilai-nilai pesantren merupakan hasil integrasi 

antara nilai-nilai keislaman (yang termuat dalam kitab-kitab fiqh dan tasawuf) 

dengan budaya lokal. 

Sesuai dengan fungsinya yang komprehensif dan pendekatannya yang 

holistik, pesantren memiliki prinsip-prinsip utama dalam menjalankan 

pendidikannya. Setidaknya ada dua belas prinsip yang dipegang teguh pesantren: 

(1)theocentric; (2) Sukarela dalam pengabdian; (3) kearifan; (4)esederhanaan;(5) 

kolektivitas;(6)mengatur kegiatan bersama; (7)kebebasan 
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terpimpin;(8)kemandirian (9)pesantren adalah tempat mencari ilmu dan 

mengabdi;(10) mengamalkan ajaran agama (11) belajar di pesantren bukan untuk 

mencari Ijazah (12) restu kiai artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh 

setiap warga pesantren sangat bergantung pada kerelaan dan do’a dari kiai. 

Nilai-nilai pesantren yang melekat kepada pribadi santri adalah tasamuh, 

ta’awun, tawazun, dan berientasi pada terwujudnya khoiro ummah. 

 

2) Karakteristik Unik Santri 

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren, Zamakhsyari Dhofier 

membagi santri membagi dua kelompok: Santri mukim dan santri kalong, santri 

mukim adalah santri yang berasal dari daerah dan menetap dalam kelompok 

pesantren. Sebagai santri mukim mereka mempunyai kewajiban-kewajiban 

tertentu. Santri kalong adalah santri yang berasal dari masyarakat sekitar 

pesantren atau yang biasanya tidak menetap di pesantren. Untuk mengikuti 

pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri. 

Selain dua istilah santri diatas, dalam dunia pesantren dikenal juga istilah 

“santri kelana”. Santri kelana adalah santri yang pindah belajar dari satu 

pesantren ke pesantren lain untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang menjadi 

keahlian dari seorang kyai. Setelah pesantren mengadopsi sistem madrasah 

tradisi santri kelana kini mulai ditinggalkan. 

 

3) Karakteristik Unik Kelembagaan Pondok Pesantren 

Dalam lembaga pendidikan islam yang disebut pesantren sekurang-

kurangnya ada unsur-unsur kiai yang mengajar dan mendidik serta menjadi 

panutan, santri yang belajar pada kiai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan 

pendidikan dan shalat jamaah, dan asrama tempat tinggal para santri. Selain 

unsur-unsur kelembagaan, karakteristik pesantren juga dapat dilihat dari struktur 

organisasinya yang meliputi; Status kelembagaan, struktur organisasi, gaya 

kepemimpinan, dan suksesi kepemimpinan. 

Setiap pesantren memiliki struktur yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ciri-ciri umum struktur 

organisasi pesantren dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya pesantren 
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mempunyai dua sayap: sayap yang menjaga nilai-nilai kebenaran absolut dan 

sayap yang menjaga nilai-nilai kebenaran relatif. Sayap pertama bertanggung 

jawab pada pelestarian kebenaran atau kemurnian agama, sedangkan sayap 

kedua bertanggung jawab pada pengamalan nilai-nilai absolut, baik dalam 

pesantren maupun diluar pesantren. Ajaran kiai, ustad, kitab-kitab agama yang 

diajarkan di pesantren diyakini memiliki kebenaran absolut oleh para santri, 

karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi kebenaran dan keabsahan sebuah ajaran 

mereka hanya memahami dan mengamalkannya. 

Gaya kepemimpinan pesantren adalah mempunyai daya untuk 

menggerakan dan mengarahkan unsur pelaku pesantren untuk berbuat sesuatu 

sesuai kehendak pimpinan. Karena landasannya keikhlasan, maka apa saja yang 

direncanakan mendapat dukungan penuh baik dari santri maupun masyarakat 

luas. Suksesi kepemimpinan terutama pada pesantren milik pribadi adalah 

bersifat patrimonial, dimana kepemimpinan diwariskan kepada keluarganya, 

seperti dari pendiri diwariskan kepada anaknya, menantu dan cucunya; tetapi 

juga kadangkala diserahkan kepada santri senior yang berprestasi; tanpa harus 

ada hubungan keluarga. 

 

4) Karakteristik Unik Konten dan Proses Pembelajaran 

Ada perbedaan yang paling menonjol antara pesantren di era 

pertumbuhan dan pesantren di era perkembangan. Jika pesantren di era 

pertumbuhan lebih menitikberatkan transmisi mistisisme, di era perkembangan 

berdiri dan berkembang secara variatif, berciri khas sesuai kuriulum yang 

dikembangkan, di era pertumbuhan pesantren, pada abad ke 16 sampai abad ke 

18, kitab kuning sudah dipelajari umat Islam. Hal itu lebih banyak merujuk 

kepada kitab-kitab tasawuf panteistis, dan hanya ada dua kitab fiqh,yaitu :Al-

Taqrib Fi al Fiqh dan Al-Idhaah Fi al Fiqh. Dan ada dua kitab tafsir yang 

dipelajari, masing-masing;  Al-Jalalain dan Al-Baidhawi. Wawasan intelektual 

pada abad ke-16 sampai abad ke-18 dipandang lebih luas dibandingkan dengan 

pesantren di era abad ke-19. Hal ini bisa dimaklumi karena alasan yang 

dipakainya adalah merujuk kepada kitab-kitab tasawuf yang memang 

komprehensif dikaji pada masa pertumbuhan pesantren, mencakup tasawuf 
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falsafi dan tasawuf ortodoks.  Sementara di era perkembangan pesantren, kitab 

tasawuf yang dikaji hanyalah kitab tasawuf ortodoks, seperti Ihya ulumuddin. 

(Mastuki dan El-Saha, 2003:3) 

Kitab yang diajarkan pada masa perkembangan pesantren sangat 

komprehensif, di era perkembangan pesantren mulai dikembangkan pesantren 

salafiyah, karena mengajarkan kitab-kitab kuning terutama fiqih, tafsir dan 

tasawuf. Ada pula pesantren alat, karena menitik beratkan pada kajian naahwu, 

shoraf; serta ada pesantren al-qur’an yang mengkhususkan diri padaa hafalan 

kitab suci dan ilmu qiroat (bacaan al-quran). 

Pendidikan di Pesantren pada umumnya bersifat kombinasi antara tipe 

Salafiyah dan Kholafiyah. Disebut kholafiyah karena selain pendidikan 

pesantren, juga terdapat Pendidikan Formal yakni RA, MI, MTs, dan MA, Oleh 

karena itu kegiatan belajar mengajar di pesantren lebih fokus di waktu sore 

sampai malam hari. Tetapi walaupun siang hari fokus di sekolah tidak terlepas 

dari pantauan pesantren. Bahkan dengan adanya sekolah, pengetahuan serta 

wawasan para santri lebih luas. 

 Adapun metode pembelajaran yang digunakan pesantren di Jawa Timur 

khususnya pesantren yang menjadi sampel penelitian bersifat Tradisional 

kontemporer  yaitu metode yang pembelajaran yang diselenggarakan menurut 

kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dan dimodifikasi dengan kebutuhan jaman, 

diantaranya: 

i. Metode Sorogan, yakni metode yang lebih menitiikberatkan pada 

pengembangan kemampuan perseorangan, di bawah bimbingan seorang ustadz 

atau kyai. Dengan cara Kyai/ustadz duduk berhadapan dengan santri dan santri 

yang kain duduk agak jauh. 

j. Metode Bandongan (wetonan), yakni metode yang dilakukan oleh ustadz 

atau kyai terhadap sekelompok santri yang akan mendengarkan dan menyimak 

kitab yang dibacanya. Sementara sang kyai/ustadz membaca, menerjemahkan, 

menerangkan, dan mengulas teks-teks kitab yang berbahasa Arab tanpa harakat, 

dengan memegang kitab yang sama, para santri  mencatat simbol-simbol 

kedudukan kata sembari duduk melingkar dan mengelilingi kyai layaknya 

sebuah Halaqah.  
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k. Metode Musyawarah/Bahtsul Masail, yaitu metode  pembelajaran yang lebih 

mirip dengan metode diskusi atau seminar. Dengan cara beberapa orang santri 

membentuk halaqah yang dipimpin langsung oleh kyai/ustadz atau mungkin oleh 

santri senior, untuk membahas  dan mengkaji suatu persoalan yang ditentukan 

sebelumnya. 

l. Metode Hafalan (Muhafadzah), yaitu kegiatan belajar santri dengan cara 

menghafal suatu teks tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan kyai/ustadz. 

m. Metode Demonstrasi, yaitu cara pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

memperagakan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu, baik 

perorangan ataupun kelompok, di bawah petunjuk dan bimbingan kyai/ustadz. 

n. Metode Rihlah Ilmiah (studi tour), yaitu kegiatan pembelajaran yang 

diselenggarakan melalui kunjungan  tempat tertentu untuk mencari ilmu serta 

menyelidiki dan mempelajari sesuatu hal dengan bimbingan  kyai/ustadz. 

o. Metode Muhadatsah, yaitu merupakan latihan bercakap-cakap dengan 

bahasa Arab  yang diwajibkan  bagi para santri selama tinggal di pesantren. 

p. Metode Mudzakarah, yaitu merupakan pertemuan ilmiah  yang selain 

membahas masalah diniyah, seperti ibadah,  juga masalah agama pada 

umumnya. 

 

5) Karakteristik Unik output dan outcome Lulusan Pesantren 

Lulusan pesantren tersebar diseluruh lini kehidupan, namun hal ini 

juga tergantung pada tipologi pesantren. Untuk pesantren salafi sebagian besar 

lulusannya tersebar di daerah perkampungan dan pedesaan dengan tujuan untuk 

mengabdi  di daerah asalnya santri. Sedangkan bagi santri yang merupakan out 

put dari pesantren khalafi atau bahkan integrasi, tersebar di daerah perkotaan 

dengan profesi yang beragam. 

 

6) Proses Helping Indigenious 

e. Pribadi Sehat dan Malsuai 

Pribadi yang sehat yaitu pribadi yang mencerminkan sebagai umat terbaik 

(khaira ummah), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron: 

110. Pribadi yang menyandang khaira ummah—sebagaimana dalam QS Ali 
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Imron:110—yaitu pribadi yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah 

kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Sedang pribadi malasuai 

berarti pribadi yang menyimpang atau berlawanan dari ketiga kriteria tersebut.  

Pribadi yang sehat merupakan pribadi yang sedapat mungkin mengemban 

tugas sebagai abdi Tuhan (beribadah) sekaligus sebagai khalifah Tuhan 

(membangun peradaban dan membuat kemakmuran). Al-Ghazali mengatakan 

hidup merupakan cinta dan ibadah (al-hayah mahabbah wa ‘ibadah). Menurut 

Al-Maliki, manusia sebagai khalifah mempunyai tugas memakmurkan dengan 

nilai-nilai kebaikan, keutamaan, dan petunjuk. Di samping itu agar manusia 

dapat menegakkan keadilan, persamaan, kasih sayang, rahmat, pembelaan 

kepada golongan yang lemah, membantu kaum tertindas, memperjuangkan 

masyarakat sesuai dengan kemampuannya agar terwujud kehidupan yang 

bahagia dan sejahtera (Abdusshomad, 2005: 7-13).  

Berkaitan dengan pemenuhan tugas itu pula syariat Islam diturunkan. 

Para ulama bersepakat bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia (al-mashlahah), lahir-batin dan dunia-akhirat.“Al-

mashlahah mencakup semua jenis kebaikan, kepentingan dan kemanfaatan yang 

berada di bawah lima prinsip universal (al-kulliyât al-khams). Yaitu, 

terpeliharanya agama (hifzh al-dîn), eksistensi akal dan kebebasan berpikir (hifzh 

al-‘aql), keselamatan jiwa dan seluruh anggota tubuh (hifzh al-nafs), 

kepemilikan harta benda (hifzh al-mâl), dan keturunan/nasab (hifzh al-nasl). 

Maka, semua komponen syariat yang dikenal sangat sempurna dan komprehensif 

sebenarnya tidak lepas dari lima prinsip universal tersebut. Syariat Islam tentang 

kesehatan bisa disebut sebagai salah satu contohnya. Kesehatan spiritual 

mengacu kepada prinsip hifzh al-dîn, kesehatan pikiran mengacu kepada hifzh 

al-‘aql, kesehatan badan mengacu kepada prinsip hifzh al-nafs, kesehatan 

ekonomi mengacu kepada hifzh al-mâl dan kesehatan sosial mengacu kepada 

hifzh al-nasl dan hifzh al-‘irdh, menjaga kehormatan (Muhajir, 2009: 47-48). 

Dengan demikian dapat disimpulkan, pribadi yang sehat adalah pribadi 

yang menyeimbangkan unsur kesalihan ritual dan kesalihan sosial. Kesalihan 

ritual sebagai cerminan sikap beriman dan sebagai perwujudan hamba Tuhan. 

Kesalihan sosial sebagai cerminan amar ma’ruf nahi mungkar dan sebagai 



40 
 

perwujudan khalifah Tuhan yang bertugas memakmurkan dan membangun 

peradaban dengan berorientasi kemashlahatan. Itulah hakikat pribadi khaira 

ummah.  

 

f. Syarat Pribadi Konselor 

Seorang santri yang menjadi peer helper memiliki syarat-syarat tertentu. 

diantaranya (1) memiliki sikap empati, menghormati, dan menghargai klien; (2) 

jujur dan terpercaya (mampu memegang rahasia klien); (3) memiliki 

pengalaman sebagai pendidik sebaya; (4) mampu berkomunikasi dengan baik 

dan menjadi pendengar efektif; (5) mempunyai minat yang sungguh-sungguh 

untuk membantu klien; (6) mampu membina suasana aman dan nyaman; (7) 

mampu menggali informasi, perasaan, dan pikiran klien; (8) memperhatikan 

aspek verbal dan non verbal. 

Peer helper dalam menjalankan tugasnya harus memegang etika (kode 

etik) sebagai berikut : (1) menerima konsultasi dan layanan helping; (2) 

menerima apa adanya; (3) tidak diskriminatif; (4) membina relasi; (5) memberi 

jaminan kerahasiaan; (6) mendukung klien agar mampu memutuskan secara 

mandiri. Adapun seorang klien memiliki hak sebagai berikut : (1) menerima 

layanan konseling secara optimal; (2) menerima dukungan agar mampu 

memutuskan secara mandiri; (3) merasa nyaman dan terjamin rahasianya. 

 

g. 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 penolong sebaya dapat berkonsultasi kepada 

konselor ahli untuk memperoleh bimbingan. Penolong sebaya juga diharapkan 
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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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Gambar. Interaksi antara Konselor Ahli, Ustadz/ah, Penolong Sebaya 

 dan Konseli 

 

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 

  

h. Kualifikasi Peer Helper 

Adapun tanggungjawab penolong sebaya (peer helper) 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  alim, Rahmah, sabar, 

wara’ dan zuhud, ikhlas dan tawadhu’, dan pandai berkomunikasi.  

 

Konselor 

Ahli 

Santri/ 
Konseli 

Penolong 

Sebaya 

Kyai, Ustadz/ah,  

murabbi/ah  



43 
 

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). 

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 
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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 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.  
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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).  
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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). 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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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

C. Kesimpulan 

4. Permasalahan santri yang notabene adalah usia remaja menunjukkan 

bahwa mereka pada tahapan tugas-tugas perkembangan yang 

menunjukkan adanya ketertarikan dengan lawan jenis. Hal ini yang 

menjadi pemicu adanya beberapa pelanggaran di pesantren yang 

kemudian dijustifikasi sebagai pelanggaran. Hukuman dari pelanggaran 

tersebut secara tidak langsung juga membebani santri secara psikologis 

sehingga permasalahan semakin kompleks. Dalam hal ini posisi santri 

sebagai individu yang labil butuh pendampingan secara psikologis dalam 

menjalani tahapan perkembangannya secara sempurna. Pendampingan 

yang dia dapatkan haruslah yang sejalan dengan kerangka berfikir 

remaja. Pendamping yang sejalan dengan kerangka berfikir remaja 

adalah remaja itu sendiri.  

5. Peer helping berbasis kearifan lokal pesantren ini didasarkan pada nilai-

nilai yang melekat di pesantren meliputi; ta’awun, tawazun, qona’ah, 

tasamuh dll. Aspek ini yang menjadi dasar pengembangan peer helping 

pesantren. Pendekatan peer helping berbasis kearifan lokal pesantren ini 

dilaksanakan dalam rangka mengembangkan keterampilan hubungan 

sosial santri, yang meliputi : (1) keterampilan survival, (2) keterampilan 

hubungan antar pribadi, (3) keterampilan problem solving, dan (4) 

keterampilan resolusi konflik. Keempat tujuan ini yang menjadi tujuan 

akhir dikembangkannya panduan peer helping berbasis keraifan lokal 

peesantren. Sehingga di samping santri bisa membantu teman sebayanya 

juga bisa melakukan koping stress jika sedang mengalami 

permasalahannya sendiri. Dengan harapan, santri benar-benar menjadi 

khoiro ummah yang mandiri. 

6. Efektifitas model penolong sebaya berbasis kearifan lokal ini dilakukan 

eksperimen dengan menggunakan single subject desain. (tahun kedua)  
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D. Saran 

3. Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penolong sebaya berbasis pesantren ini mengintegrasikan teori-teori konseling 

kontemporer dengan komponen kearifan lokal sebagai bagian dari kenyataan 

mengalami kehidupan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah, menolong 

orang lain, dan mencari hikmah atas tindakan yang dilakukan secara bersama-sama 

demi tujuan dan kebaikan bersama. Diharapkan adanya peningkatan kualitas 

pendampingan terhadap santri. 

 

4. Untuk Praktik Pembeljaran 

Model konseptual panduan peer helper ini dikembangkan lebih luas dengan 

melakukan uji coba dibeberapa pesantren dengan karakteristik yang beragam, seperti 

pesantren kholafiyah dan salafiyah, sehingga bisa diaplikasikan di berbagai 

pesantren yang ada di jawa timur. Model ini sebagai bentuk pengembangan model 

pemecahan masalah yang dihadapi santri sehingga proses pencapaian tujuan belajar 

di pondok pesantren dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan filosofi 

pembelajaran pesantren sebagai basis pengembangan kemandirian santri. Model 

pemecahan masalah yang dikembangkan ini memiliki keunggulan dan karakteristik 

yang khas sesuai dengan situasi dan kondisi santri karena perangkat dan substansi 

model diangkat dari kearifan lokal yang berkembang di lingkungan pondok 

pesantren. Model yang dikembangkan ini akan bermanfaat bagi para ustadz dan 

ustadzah serta para kyai untuk dijadikan landasan pengembangan penyelesaian 

masalah dan pola interaksi dengan para santari terkait dengan pengelolaan 

pembelajaran di pondok pesantren. 
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Suplemen  

PANDUAN PELATIHAN PENOLONG SEBAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL 
PESANTREN 

 

 

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 
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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 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 

 

 

F. 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-
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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.  

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 
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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.  

 

 

G. 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 
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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):  

9. 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. 

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

11. Tidak ada penilaian (judgment) dalam sesi konseling sebaya/penolong sebaya.  

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

pemberian nasehat tidak ada.   

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

mengakhiri sesi. 

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

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

melalui konseling/helping relationship, dia dialihtangankan kepada konselor 

ahli, lembaga, atau organisasi yang lebih tepat. 

16. 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” 

 

H. Kondisi Psikologis Santri 
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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 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 
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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. 

 

I. 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 
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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:  

8. Mengembangkan kemampuan saling memperhatikan dan     saling berbagi 

pengalaman diantara sahabat yang baik. 

9. Mengembangkan sikap-sikap positif yang diperlukan sebagai seorang 

sahabat yang baik.  

10. Mengembangkan keterampilan dasar berkomunikasi secara interpersonal yang 

diperlukan dalam membantu orang lain.  

11. Memaknai dan memanfaatkan secara positif kehadiran teman sebaya 

sebagai salah satu sumber kekuatan dan kepercayaan diri dalam 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.  

12. Mengembangkan keterampilan dalam menghadapi situasi- 

    situasi sulit yang tidak dapat dihindarkan. 

13. Membangun komitmen pribadi terhadap berbagai keputusan  

     yang telah ditetapkan untuk menyongsong kehidupan yang  

          lebih baik. 

14. Memegang prinsip keseimbangan dari aspek duniawi dan ukhrowi. 

 

J. Asumsi-asumsi Pengembangan Model Penolong Sebaya 

Pengembangan model penolong sebaya ini didasarkan atas beberapa 

asumsi berikut ini. 

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

mereka memiliki tingkat kebutuhan dan permasalahan yang relatif sama 

8. Permasalahan santri memiliki tingkat dan intensitas yang tinggi sehingga 

memerlukan penanganan yang khusus dan luar biasa 

9. Karakteristik lembaga pesantren dan sistem pembelajaran yang berbeda 

dengan lembaga pendidikan yang lain akan berdampak pada goncangan 

dan transisi sikap dan perilaku pada santri 
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10. Muatan isi pembelajaran di pesantren yang relatif padat akan berdampak 

pada goncangan psikologis santri yang pada gilirannya akan memunculkan 

problema santri 

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

ketat berpotensi memunculkan ketidakseimbangan perilaku santri dengan 

harapan yang ada pada dirinya 

12. 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. 

3. Pemilihan Calon Penolong Sebaya 
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  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 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. 

4. Pelatihan Calon penolong Sebaya  
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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 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: 
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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 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 

Attending

Empathizing

Summarizing

Questioning

Genuineness

Assertiveness

Confrontation

Problem Solving
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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 
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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.  

 
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  
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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 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 



69 
 

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.  

Konselor 

Ahli 

Santri/ 
Konseli 

Penolong 

Sebaya 

Kyai, Ustadz/ah,  

murabbi/ah  
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3. 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 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.  

4. 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 
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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:  

7. Melaksanakan needs assesment akan pentingnya interaksi dan budaya 

positif antar santri yang dibangun melalui pertolongan sebaya. 

8. Mensosialisasikan program pertolongan sebaya.  

9. Memberikan pelatihan implementasi penolong sebaya untuk menyelesaikan 

permasalahan santri 

10. Melakukan pemilihan calon penolong sebaya, memberikan pelatihan, 

mengimplementasikan program konseling teman sebaya, serta 

mengorganisir pelaksanaan konseling teman sebaya.  

11. Memberikan konseling individual dan konseling kelompok kepada santri 

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

inisiatif sendiri.  

12. 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 
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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). 

  

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 
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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 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 
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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). 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).  

 

  



76 
 

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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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menemukan model penolong sebaya berbasis kearifan 

lokal pesantren yang efektif mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah yang 

dihadapi santri dalam aktivitas pembelajaran di pondok pesantren. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan rancangan researh and 

development (R&D). proses uji efektivitas model dilakukan melalui uji eksperimen single 

subject desain yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas model yang sedang 

dikembangkan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan  anecdotal 

record. Subjek penelitian terdiri dari ahli konseling, ahli desain model pembelajaran dan 

santri baik sebagai konseli maupun peer helper. Analisis data dilakukan dengan teknik 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis naratif menunjukkan perubahan yang cukup 

signifikan sebelum dan sesudah dilakukan proses penolong sebaya berbasis pesantren 

secara tersupervisi. 

 

Kata Kunci: peer helping, kearifan lokal, pesantren. 

 
1. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara yang 

mayoritas masyarakatnya beragama Islam 
tidak terlepas dari pengaruh pendidikan 

yang telah diwarisi oleh budaya nenek 

moyang kita yaitu pesantren. Jumlah 
pesantren yang ada di Indonesia dari data 

Kementerian Agama RI tahun 2011 

sebanyak 25,785 pesantren. Adapun 

jumlah pesantren di Jawa Timur sebanyak 
(5,788 pesantren),  menduduki urutan 

kedua setelah Jawa Barat (7,592 

pesantren). Jumlah ini cukup fantastis 
untuk ukuran suatu lembaga pendidikan 

yang keberadaanya tumbuh dan 

berkembang secara mandiri oleh pihak 
masyarakat. Situasi tersebut menuntut 

para akademisi untuk ikut 

bertanggungjawab dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan yang ada di 

pesantren, khususnya dalam domain 

perkembangan mental santri yang terkait 
dengan pembelajaran moral dan budaya 

lokal dari lingkungan sekitarnya.  

 Pesantren sebagai salah satu 

pendidikan informal dan sekaligus di 
dalamnya  juga terdapat pendidikan 

formal telah berfungsi sebagai 

pengembangan diri santri melalui 
berbagai sarana dan prasarana yang 

disediakan oleh pihak pondok pesantren. 

Tidak dapat dielak lagi bahwa pesantren 
semakin lama semakin menarik perhatian 

mailto:najahkoe@yahoo.co.id
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masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 
maraknya pesantren dijadikan “bengkel 

moral” bagi masyarakat untuk 

membentuk karakter kepribadian anak 

dan remaja.   
 Sesungguhnya, pondok pesantren 

merupakan pendahulu dari  sistem 

sekolah asrama (boarding school) yang 
telah lama diselenggarakan di dunia barat. 

Kelebihan sistem ini dibanding dengan 

sistem sekolah biasa yang tanpa asrama 
ialah bahwa anak didik berada dalam 

lingkungan suasana pendidikan selama 24 

jam, dan para pendidik atau pengasuh 

dapat mengawasi, membimbing dan 
memberi tauladan kepada mereka juga 

selama 24 jam. Ini akan memudahkan 

intensifikasi usaha pencapaian tujuan 
pendidikan dengan sistem sekolah biasa. 

Karena sifat dasar metodologinya dan 

suasana lingkungan yang akrab, pesantren 
memiliki kemampuan untuk menciptakan 

pola hidup persaudaraan yang ramah, 

disertai jiwa kebersamaan, kemandirian 

dan kebebasan yang bertanggungjawab. 
Sistem pesantren ini dimungkinkan akan 

dapat mewujudkan pribadi-pribadi 

terdidik yang tangguh dan berkarakter 
kuat. Personal building ini yang acapkali 

lebih penting daripada sekedar 

pengetahuan semata untuk memperoleh 

sukses dalam hidup. 
 

2. KAJIAN LITERATUR 

Pengembangan konseling di 
pesantren dalam konsep ini 

menggabungkan pendekatan konseling 

indigenous yang mengkompilasikan 
komponen budaya setempat dengan 

wacana teori ekologi sosial dan teori 

medan yang mewadahi subkultur dan 

kultur sebagai makrosistem dan 
suprasistem dari proses pembentukan 

perilaku dan perkembangan psikologis 

manusia (Brofenbrenner, 2005; Rudkin, 
2003). Piranti budaya itu adalah suatu 

objek yang nilai-nilai budaya itu 

ditransmisikan (Rudkin, 2003). Pesantren 
memiliki sejumlah piranti budaya karena 

pesantren mengambil posisi sebagai 

subkultur komunitas. Piranti budaya di 

pesantren memiliki corak beragam, 

tergantung pada model dan modifikasi 
pesantren. Keragaman ini ditentukan oleh 

tujuan kebutuhan pesantren terhadap 

input yang ada. Ada pesantren  yang 

hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan 
(Islam), dan juga pesantren yang sudah 

mengambil pendekatan formal dengan 

menggunakan manajemen modern serta 
pesantren yang mencoba melakukan 

fungsi kolaboratif untuk pengembangan 

komunitas.(Wahid, 2001; A’la, Anisah, 
Aziz, & Muhaimin, 2007). 

Kearifan lokal dalam konseling 

sangat penting. Konseling yang selama 

ini didominasi teori-teori dari Barat dalam 
aplikasi di lapangan kerap mengalami 

hambatan budaya. Salah satu alternatifnya 

adalah berupaya menggali nilai-nilai 
budaya pesantren dalam konseling. Yeh, 

Hunter, Madan-Bahel, Chiang dan arora 

(2004) menjelaskan urgensi pengalaman 
mengenai penyembuhan lokal untuk 

kebutuhan pengembangn metode 

penelitian dan konseling psikologis. Yeh, 

Hunter, Medan-Bahel, Chiang dan Arora 
(2004) menjelaskan bahwa pemahaman 

dan praktik konseling secara 

multidimensional dan interdependensi 
dapat diarahkan melalui pendekatan 

kontekstualisasi budaya. Prinsip 

sensitifitas budaya ini dapat diadopsi oleh 

konselor untuk mengintegrasikan model 
dan keberlangsungan lokal sebagai 

partikuler pengembangn konseling. 

Karena setiap budaya memiliki gagasan 
tentang kesehatan mental dan 

keberlangsungan fungsi psikologis bagi 

komunitas. Konselor dalam wilayah 
praktisnya dengan demikian perlu 

menyaratkan dirinya berposisi sebagai 

fasilitator dari sistim pengasuhan 

(penyembuhan) lokal. Konselor dalam 
ranah pengasuhan lokal disarankan untuk 

berunding dan berkolaborasi dengan para 

pengasuh lokal dalam memberikan 
pelayanan kesehatan psikologis dengan 

menempatkan konteks budaya dalam 

proses pemberian konseling. Dengan 
demikian praktik konseling memerlukan 

integrasi dalam proses praktek kesehatan 

mental komunitas yang 

mempertimbangkan keterlibatan spiritual, 
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organisasi agama, dan komunitas, seni 
kreatif, harmoni dan keseimbangan serta 

berbagai metode yang terkait dengan 

kepemilikan dan interaksi sebuah 

kelompok. 
 Pada saat implementasi 

konseling, pesantren secara indigenous 

diposisikan sebagai perangkat budaya 
yang memiliki domain-domain lokal yang 

telah dikembangkan sebagai indikator 

kebutuhan kesehatan mental dan mediasi 
psikologis bagi komunitas atau penghuni 

pesantren yaitu santri dan sejumlah 

system yang berkembang didalamnya.  

Jejaring sosial yang semestinya 
diberlakukan serangkaian proses 

konseling. Kurt  Lewin dalam teori 

medannya (field theory) menggaris 
bawahi bahwa perilaku itu ditentukan 

oleh totalitas situasi individu. Perilaku 

individu ditempatkan dalam kesatuan 
proses yang melibatkan aspek berjejaring 

antara fakta diri dengan situasi sosial. 

Komponen perilaku dibentuk oleh satuan 

individu dan lingkungan dalam perspektif 
medan psikologis atau disebut ruang 

kehidupan (lifespace). Individu memiliki 

perbedaan perilaku karena dibentuk oleh 
bekerjanya cara pandang persepsi diri dan 

lingkungan. Jika direplikasi untuk 

kepentingan konseling maka perubahan 

perilaku ditopang oleh berfungsinya 
kapasitas personal yang berelasi dengan 

lingkungannya.  

 Pengembangan konseling di 
pesantren dalam konsep ini 

menggabungkan pendekatan psikologis 

indigenous yang mengkompilasikan 
komponen budaya setempat dengan 

wacana teori ekologi sosial yang 

mewadahi sub kultur dan kultur sebagai 

makrosistem dan suprasistem dari proses 
pembentukan perilaku dan perkembangan 

psikologis manusia (Brofenbrener, 2005; 

Rudkin, 2003). Piranti budaya itu adalah 
obyek yang mana nilai-nilai budaya itu 

ditransmisikan. Pesantren memiliki 

sejumlah piranti budaya karena pesantren 
mengambil posisi sebagai sub kultur 

komunitas. Piranti budaya di pesantren 

memiliki corak beragam tergantung pada 

model pesantren dan daerahnya. 

Keragaman ini ditentukan oleh tujuan 
kebutuhan pesantren terhadap input yang 

ada. Ada pesantren yang hanya 

mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan 

(Islam), juga pesantren yang sudah 
mengambil pendekatan formal dengan 

menggunakan manajemen modern serta 

pesantren yang mencoba melakukan 
fungsi kolaboratif  untuk pengembangan 

komunitas (Wahid, 2001; A’la, Anisah, 

Aziz, dan Muhaimin). 
   Budaya pesantren terdiri dari 

berbagai khasanah yang unik dan 

bercorak lokal. Budaya pesantren 

berkembang dan menyatu dalam satu 
sistim relasional, yang diwariskan melalui 

berbagai pemodelan, simbolisasi, 

penghayatan, organisasi, transformasi diri 
yang mempengaruhi kondisi psikologis 

santri. Budaya relasional ini membentuk 

jalinan psikososial dan dimanifestasikan 
dalam berbagai kekuatan diri, sosial, 

lingkungan, trust, spiritualitas dan 

dinamika keagamaan kaum santri. Nilai-

nilai budaya ditransformasikan melalui 
pengajaran, ritual-ritual, pengamalan 

keagamaan, pembiasaan, pemodelan 

(itba’) diskusi, refleksi, perlombaan, 
mujahadah, konsistensi, pengabdian (abdi 

dalem), yang mengakar menjadi budaya 

khas di pesantren. Hubungan relasional di 

pesantren dapat dijalin secara sinergis 
melalui Kyai, Gus (kyai muda), ustadz, 

Badal (asisten), murabbi (pembimbing), 

dan satuan kelompok kecil dalam bentuk 
organisasi sebaya (A’la, Annisah, Aziz 

dan Muhaimin, 2007). Komponen ini 

saling berinteraksi dan membentuk 
karakteristik sosial  budaya pesantren. 

Hal ini kemudian terjadi akulturasi 

budaya yang merupakan representasi 

antara kekuatan dari luar dan kekuatan 
dari dalam baik langsung berdampak  

pada diri santri atau sistem budaya yang 

membentuk watak lokal. 
 Melalui pendekatan ini maka  

pesantren memiliki peluang untuk 

melakukan pembenahan dan 
pengembangan konseling psikologis 

santri dari dalam pesantren itu sendiri 

(development from within) dengan 

melihat seperangkat nilai (ruh al-
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ma’had), cita-cita (himmah), tuntutan 
perkembangan masyarakat (himmah al-

mujtami’ah), dan kemampuan serta daya 

dukung pesantren secara nyata (caring 

capacity and support system) (Chirzin, 
2007). 

 Pesantren memberikan dasar 

pemahaman kearifan dalam membuahkan 
berbagai pengalaman perkembangan 

kematangan psikologis yang dirajut 

secara kolektif oleh komunitas santri 
dalam memproses nalar dan kehidupan 

hatinya serta menumbuhkan pengetahuan 

yang arif, nilai yang orisinil, sekaligus 

sikap dan kepribadian wira’I yang 
menjadi benteng bagi stabilitas mental 

dan emosi komunitas santri. Kearifan 

selalu bertransformasi sepanjang rentang 
kehidupan sebagai kerangka penalaran 

diri, konseling eksistensial, empati, 

jalinan intuitif diri dan orang lain 
(Kramer, 2000) yang bisa dikembangkan 

dari proses transmisi budaya dan 

pengalaman hidup seseorang. Oleh karena 

itu kearifan banyak diterapkan dalam 
beragam domain manajemen kehidupan, 

perencanaan hidup, review diri. Proses ini 

dapat dijiwai sebagai salah satu cara yang 
terintegrasi ke dalam proses pelaksanaan 

penolong sebaya di pesantren.  

Pondok pesantren secara umum 

dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yakni 
pola pendidikan pondok pesantren 

salafiyah murni, pola pendidikan pondok 

pesantren modern dan pola pondok 
pesantren yang menggabungkan antara 

pola pondok pesantren salafiyah dengan 

pola modern yang dikenal dengan pola 
pondok pesantren komprehensif. Namun 

pada umumnya pesantren menamakan 

dirinya dengan istilah pondok pesantren 

salafiah dan modern. 
Adapun permasalahan yang 

sering dihadapi para santri dalam 

mengikuti kegiatan di pondok pesantren 
meliputi masalah yang terkait dengan 

kehidupan pribadi, sosial, pembelajaran, 

dan kemampuan diri dalam adaptabilitas 
terhadap pola kehidupan pesantren. 

Masing-masing permasalahan tersebut 

memiliki ciri dan pola yang berbeda 

sehingga diperlukan pola penyelesaian 

yang berbeda pula sesuai dengan 
karakteristiknya masing-masing.  

 Hasil kajian awal diketahui, 

bahwa (1) sekitar 90% santri yang 

memiliki masalah masih ditangani secara 
tradisional dengan metode nasihat yang 

bersifat instruktif, (2) kontrol sosial yang 

digunakan adalah dengan menegakkan 
aturan yang disepakati, dengan metode 

hukuman, bahasa popular di pesantren 

adalah Ta’zir, (3) masalah yang dirasa 
tidak bisa tertangani oleh ustadz maka 

akan diserahkan kepada pak Kyai, (4) 

para santri memiliki budaya “sungkan” 

terhadap ustadz dan kyai sehingga mereka 
tidak bisa leluasa untuk mengutarakan 

masalah yang sedang di hadapi, dan  (5) 

para santri lebih leluasa jika membagikan 
masalahnya kepada temannya. 

Berdasarkan fenomena tersebut 

menunjukkan bahwa perlu adanya model  
penolong sebaya berbasis pesantren yang 

bisa diimplementasikan di lingkungan 

pesantren yang  memiliki karakteristik 

khas. 
 

3. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan rancanagan 

penelitian research and development 

(Borg & Gall, 2003).  Subjek penelitian 

pada tahun pentama ini terdiri dari tiga 
pesantren yang mewakili karakteristik 

wilayah jawa timur, yaitu arekan, tapal 

kuda dan mentaraman. Di samping itu 
pemilihan pesantren juga didasarkan pada 

karakteristik pesantren yaitu; pesantren 

Salafiyah,, moderat dan kholafiyah.  
Pesantren yang terpilih sebagai sampel 

adalah Pesantren An-Nur Bululawang 

(mewakili daerah Arekan), Pesantren Al-

Yasini Areng-Areng Pasuruan (mewakili 
Daerah Tapal Kuda) dan Pesantren 

Hidayatul Mubtadiin Blitar (Mewakili 

daerah Mentaraman).  
 Dari ketiga pesantren tersebut, 

diambil 3 kelompok FGD yang terdiri 

dari kelompok Ustadz/ustadzah, murobbi, 
Badal, dan Santri. Metode penentuan 

partisipan ini berdasarkan metode Job 

Role, agar data yang terkumpul bisa lebih 

heterogen dari sudut pandang yang 
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berbeda. Teknik penentuan sampel 
sebagai partisipan dari kelompok santri 

digunakan metode proporsional 

purpossive random sampling dengan 

jumlah sampel antara 5 % dari jumlah 
populasi.  

  Data yang diperoleh dari 

pelaksanaan Focus Group Discussion 
dianalisis dengan menggunakan tiga 

tahapan metode analisis, yaitu kompilasi, 

analisis dan sintesis. Semua tahapan 
proses analisis telah dilakukan uji 

validitas atau uji keabsahan data melalui 

uji konfirmatif, trianggulatif maupun 

audit trail terhadap seluruh data yang 
masuk.  Hasil analisis data digunakan 

untuk menyusun prototipe panduan 

penolong sebaya berbasis pesantren yang 
akan dikembangkan menjadi model 

konseptual dan model tervalidasi. 

 Model penolong sebaya berbasis 
kearifan lokal pesantren yang tervalidasi 

dilakukan eksperimen dengan teknik 

single subject desain.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHAAN 

Dari hasil analisis data ditemukan 

bahwa permasalahan santri dapat 
dikelompokkan menjadi 7 kluster yaitu, 

diri sendiri, orang lain, lingkungan, diri-

lingkungan, diri-orang lain, lingkungan-

orang lain, lingkungan-diri-orang lain. 
Diri sendiri meliputi pacaran, pencarian 

jati diri, cari perhatian, menejemen diri, 

dan cemburu/iri dengan teman. 
Lingkungan, meliputi fasilitas 

pengobatan, peraturan yang terlalu ketat. 

Diri sendiri dan lingkungan meliputi; 
ketaatan pada peraturan, merokok, pulang 

sebelum waktu liburan tiba, berprasangka 

negatif dengan orang lain. Diri sendiri 

dan orang lain meliputi; dipaksa mondok 
sama orang tua, sakit-sakitan, kesulitan 

menerima pelajaran dan pengertian dari 

guru. Orang lain-lingkungan dan diri 
sendiri, meliputi kebersihan kamar kurang 

memadai, kurang ada waktu untuk 

refresing, blorot, boyong.   
Perbandingan data angka 

persoalan santri dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 
 Permasalahan yang dialami 

remaja yang tinggal di pesantren adalah 
mereka   masih mencari identitas diri 

secara bebas, sedangkan mereka harus 

tunduk dan terikat dengan aturan yang 
ada. Sehingga tidak sedikit dari santri 

yang mengalami gejolak psikis yang 

berimplikasi pada penyimpangan 

perilaku. Permasalahan yang dialami 
santri tidak terlepas dari nilai dan 

keyakinannya yang mempengaruhi 

bagaimana memaknai lingkungan.  
Remaja memiliki tugas perkembangan 

yang harus dikerjakan sebagai individu 

yang terintegrasi, sedangkan disisi lain 
remaja harus mengikuti sistim dan aturan 

yang diterapkan di lingkungan pesantren. 

Sehingga seringkali tugas-tugas 

perkembangan tersebut tidak 
teraktualisasi dengan baik. Jika tugas 

perkembangan tersebut tidak 

teraktualisasi dengan baik, maka 
dikhawatirkan adanya gangguan 

perkembangan dalam bentuk 

ketidakseimbangan psikologis atau 
bahkan sampai mengarah pada gangguan 

psikologis. Untuk memenuhi kebutuhan 

psikologis diperlukan keselarasan antara 

kebutuhan santri secara psikologis dengan 
sistim dan aturan yang diterapkan. Dalam 

mencapai keselarasan ini santri 

membutuhkan bantuan orang lain. 
Bantuan orang lain yang diharapkan 

adalah bantuan yang sebahasa dan 

mengikuti kerangka berfikir remaja. 

Teman sebaya merupakan pilihan terbaik 
bagi remaja untuk dijadikan sebagai 

penolong.  

 
  

Diri sendiri

30%

Orang lain

3%

Lingkungan

15% 5

% 

10% 

20%

% 

15% 
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Adapun prototipe model konseptual yang ditemukan dalam penelitian ini  dapat 
digambarkan sebagai berikut:   

 

 

 
 

  

  

 Tanggungjawab 

“konselor “sebaya 

 Prasyarat 

“konselor” sebaya 

 Parameter 

keberhasilan 

konseling 
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dengan 
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Masalah 

Masalah 
Internal Santri 
(Karakteristik 

Individual 
Santri sebagai 

Pribadi Remaja) 

Masalah 
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dan Sosial) 

Panduan 

Konseling 
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Nilai Lokal 
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Helping) 
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Karakteristik 
Unik Santri  

Karakteristik 
Unik 

Kelembagaan 
Pondok 
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Karakteristik 
Unik Konten 
dan Proses 

Pembelajaran 

Karakteristik 

Unik Output 

dan Outcome 

Lulusan  

Santri 

dengan 

Pribadi 

Sehat 

 Prinsip konseling 

 Teknik konseling 

 Strategi interaksi 

antara “konselor” 

sebaya dan konseli 
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PEMBAHASAN 

 Kondisi Psikologis Santri 

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, dan 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 

bias 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 membeimbing dan mengarahkan 
anak remajanya. 

Selanjutnya para pakar psikologi 

menyarankan strategi yang paling bagus 
dan cocok dengan remaja adalah strategi 

menghormati kecenderungannya untuk 

bebas merdeka tanpa mengabaikan 

perhatian orang tua kepada mereka. 
Strategi ini selain dapat menciptakan 

iklim kepercayaan antara orang tua dan 

anak, dapat juga mengajarkan adaptasi 
atau penyesuaian diri yang sehat pada 

remaja.  Hal ini sangat membantu 

perkembangan, kematangan dan 
keseimbangan jiwa remaja. (Mahfudzh, 

2001: 40) 

Pertumbuhan dan perkembangan 

yang selama ini terjadi selama masa 
remaja tidak selalu dapat tertangani 

secara baik. Pada fase ini di satu sisi, 

remaja masih menunjukkan sifat 
kekanak-kanakan, namun di sisi lain 

dituntut untuk bersikap dewasa oleh 

lingkungannya. Sejalan dengan 

perkembangan sosialnya, mereka lebih 
konformitas pada kelompoknya dan mulai 

melepaskan diri dari ikatan dan 

kebergantunga kepada orang tuanya dan 
sering menunjukkan sikap menantang 

otoritas orang yang lebih dewasa. 

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. 

 Penolong Sebaya 

Adanya perubahan dinamis pada 

berbagai aspek kehidupan seperti 
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longgarnya norma kemasyarakatan, 
teknologi dan informasi, menyebabkan 

permasalahan yang dihadapi remaja 

semakin kompleks. Santri sebagai remaja 

rentan untuk bermasalah. Kondisi ini 
menuntut semakin eksis dan 

profesionalnya kerja konselor. Kondisi di 

lembaga pendidikan saat ini 
menunjukkan, bahwa kinerja profesional 

konselor dihadapkan kepada berbagai 

kendala. Kendala terbesar untuk 
mewujudkan layanan bimbingan dan 

konseling yang handal terjadi dalam 

tataran praktis (Sudrajat, 2008).  

Adanya santri bermasalah yang 
berkonsultasi pada temannya, dapat 

memberikan efek positif namun bisa juga 

memberikan efek negatif. Efek positif 
jika teman tempat dia berkonsultasi 

memiliki sikap dan perilaku positif, selain 

karena teman sebaya lebih memahami 
masalah temannya. Sebaliknya efek 

negatif terjadi jika santri yang bermasalah 

berkonsultasi pada temannya yang juga 

bermasalah, sementara temannya tersebut 
terlanjur mencari penyelesaian masalah 

dengan sikap dan perilaku negatif, maka 

santri akan terjerat pada masalah yang 
lebih berat dan dapat membahayakan 

perkembangannya. Mencermati 

kenyataan tersebut, perlu dikembangkan 

model layanan konseling yang mampu 
melayani santri. Salah satu yang dapat 

dikembangkan adalah penolong sebaya. 

Pengembangan penolong sebaya 
diprediksi dapat menjadi alternatif 

peningkatan kualitas layanan konseling 

bagi santri. 
Situasi hubungan yang 

berkembang antar teman sebaya adalah 

hubungan yang sangat cair dimana teman 

sebaya bebas menceritakan segala yang 
dirasakannya dengan nyaman. Situasi 

hubungan tersebut merupakan stimulus 

untuk tercapainya tujuan konseling yang 
diharapkan, yaitu terjadinya perubahan ke 

arah yang positif, dan terciptanya satu 

kondisi agar konseli merasa bebas 
melakukan eksplorasi diri, penyesuaian 

diri dan kesehatan mental, kebebasan 

secara psikologis tanpa mengabaikan 

tanggungjawab sosial, (Corey 2005, 

Shertzer & Stone, 1981). Hal ini dapat 
dikatakan bahwa penolong sebaya 

menjadi upaya alternatif untuk mensiasati 

kendala-kendala pelayanan konseling di 

sekolah. 
 Privette & Delawder (1982) 

bahkan mengajukan asumsi bahwa 

kelompok atau teman-teman sebaya lebih 
unggul daripada tenaga-tenaga 

professional, setidaknya dalam hal 

pembangunan hubungan (rapport) yang 
segera dan keefektifan yang ada dalam 

hubungan kesederajatan. Sementara itu 

faktor kesamaan pengalaman dan status 

non professional yang dimiliki oleh 
penolong sebaya menyebabkan mereka 

dapat lebih diterima ketimbang penolong 

atau konselor professional khususnya 
bagi konseli yang suka menghindar 

(Sandmeyer,1979). 

Peer helping atau yang dikenal 
dengan penolong sebaya merupakan 

pelayanan bimbingan oleh seorang 

individu (helper) kepada individu lain 

yang sebaya dengan dirinya. Di sekolah 
peer helping dapat diartikan sebagai 

pelayanan bantuan antar sesama siswa 

kepada siswa lainnya dalam rangka 
membantu siswa menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapinya. Peer 

helping merupakan tenaga 

paraprofessional yang direkrut dan diberi 
latihan khusus untuk menjalankan fungsi 

dan tugas pelayanan bimbingan. Peer 

helper bekerja di bawah supervisi, 
konsultasi dan koordinasi konselor 

professional yang ada di sekolah 

(Shertzer and Stone, 1981). 
Peer helping/penolong sebaya 

adalah perilaku pemberian bantuan 

interpersonal yang dilakukan oleh orang-

orang non professional yang menjalankan 
suatu peranan bantuan kepada orang lain. 

Istilah sebaya mengacu pada pengertian 

bahwa seseorang yang menjalankan 
peranan membantu adalah usianya kurang 

lebih sama dengan orang-orang yang 

dilayaninya (Tindal and Gray, 1985). 
Keterampilan inti yang diperlukan oleh 

seorang peer helping dalam rangka 

membantu teman sebayanya secara 

efektif antara lain: keunikan yang baik; 
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mendengarkan aktif; empati terhadap 
teman sebaya yang merasa sedih; 

penghargaan bagi sesuatu yang dikatakan 

dengan penuh rasa percaya diri; 

pengetahuan terhadap batas-batas 
kerahasiaan; memiliki sikap toleransi dan 

rasa hormat; kemampuan untuk menerima 

umpan balik yang konstruktif tentang 
kapasitas bantuan; dan keterbukaan 

terhadap ide-ide baru (Cowie, H & 

Jenifer, D. 2007). 
Melihat keterampilan inti yang 

diperlukan  untuk menjadi pembimbing 

sebaya, sangat memungkinkan peran 

pembimbing sebaya dapat dioptimalkan 
keberadaan di pesantren untuk membantu 

kyai dan ustadz dalam mengidentifikasi 

dan membantu penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi santri di 

pesantren. Tidak menutup kemungkinan 

banyak santri di pesantren yang memiliki 
karakteristik kepribadian helper sehingga 

keberadaan santri-santri tersebut perlu 

dioptimalkan dalam rangka peningkatan 

mutu pendampingan psikologis di 
pesantren khususnya dalam membantu 

santri mengenali dan menyelesaikan 

permasalahannya. Keberadaan santri di 
pesantren dengan karakteristik yang 

beranekaragam sangat memungkinkan 

munculnya permasalahan santri yang 

kompleks sehingga kyai dan ustadz di 
pesantren memerlukan bantuan ekstra 

misalnya keberadaan tenaga 

paraprofessional peer helping. Berikut ini 
beberapa alasan perlunya dikembangkan 

penolong sebaya (Carr, 1881): 

Faktor lain yang mendasari 
pemikiran pentingnya penolong sebaya, 

khususnya untuk kelompok remaja di 

pesantren, adalah apa yang disebut 

dengan budaya pemuda (youth culture). 
Budaya pemuda antara lain dicirikan oleh 

sifat penuh rahasia yang menjadi alat 

menjaga diri dari sanksi orang dewasa, 
dan upaya menarik diri secara sosial dari 

keluarga; kuatnya kebutuhan afiliasi dan 

rasa ingin diterima oleh kelompok sebaya 
dan pentingnya teman sebaya sebagai 

agen sosialisasi dan latar sang pemuda 

mencari identitas diri (Shertzer & 

Stone,1981). Pencarian identitas diri (self-

identification) dicirikan dengan 
membangun relasi/komunikasi dengan 

orang lain, menarik perhatian orang lain 

untuk tujuan mendapat pengakuan dan 

penerimaan diri ditengah-tengah 
kelompoknya. Teman seusia nampaknya 

menjadi teman yang nyaman ketika 

individu mulai akan membangun 
identitasnya. 

Berdasarkan format training 

konseling dari Carkhuff (1969), Ivey 
(1973) ada sejumlah dasar-dasar 

keterampilan komunikasi yang perlu 

dilatihkan pada penolong atau kepada 

tenaga non profesional. Dasar-dasar 
keterampilan tersebut meliputi: 

(1)Acceptance, merupakan teknik yang 

digunakan konselor untuk menunjukkan 
minat, pemahaman terhadap hal-hal yang 

dikemukakan konseli dan sikap menerima 

pribadi konseli sebagai suatu keseluruhan, 
(2) Attending, yaitu perilaku yang secara 

langsung berhubungan dengan respek, 

yang ditunjukkan ketika konselor/helper 

memberikan perhatian penuh pada 
konseli/helpee, melalui komunikasi 

verbal maupun non verbal, sebagai 

komitmen untuk fokus pada konseli, (3) 
Summarizing, ketrampilan konselor untuk 

mendapatkan kesimpulan atau ringkasan 

mengenai apa yang telah dikemukakan 

oleh konseli, (4) Questioning, yaitu teknik 
mengarahkan pembicaraan dan 

memberikan kesempatan pada konseli 

uniuk mengelaborasi, mengeksplorasi 
atau memberikan jawaban dari berbagai 

kemungkinan sesuai dengan keinginan 

konseli dan bersifat mendalam, (5) 
Genuineness, adalah mengkomunikasikan 

secara jujur perasaan sebagai cara 

meningkatkan hubungan dengan dua atau 

lebih individu, (6) Assertiveness, 

kemampuan mengekspresikan pemikiran 

dan perasaan secara jujur, yang 

ditunjukkan dengan cara berterus terang, 
dan respek pada orang lain, (7) 

Confrontation, adalah ekspresi konselor 

tentang ketidakcocokannya dengan 
perilaku konseli. Dengan kata lain, 

konfrontasi adalah ketrampilan konselor 

untuk menunjukkan adanya kesenjangan 

dan inkongruensi dalam diri konseli, (8) 
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Problem Solving, adalah proses 
perubahan sesorang dari fase 

mengeksplorasi satu masalah, memahami 

sebab-sebab masalah, dan mengevaluasi 

tingkah laku yang mempengaruhi 
penyelesaian masalah itu.  

Selanjutnya, Tindall dan Gray 

(1985), mengemukakan adanya sejumlah 
kondisi yang sangat dibutuhkan untuk 

menyelenggarakan program konseling 

sebaya dengan sukses, antara lain: (a) 
setiap orang yang terlibat dalam program 

perlu terlibat dalam perencanaan, (b) 

program pelatihan spesifik, bisa dalam 

kelas, workshop, atau seminar training, 
(c) program latihan terstruktur baik, 

cukup memungkinkan trainees untuk 

mendapatkan pelatihan terpadu, (d) 
individu yang memiliki kualitas 

sensitivitas, kehangatan, dan kesadaran 

tentang orang lain, efektif menjadi 
trainees (e) supervisor dari trainees 

(orang yang dilatih) sangat penting 

keberadaannya, termasuk untuk 

memberikan follow up pada peer-
counseling yang sedang dijalankan 

helper, (f) evaluasi mesti menjadi bagian 

dari training dan program peer 
counseling, guna mengukur kemajuan dan 

masalah-masalah, menjadi bagian 

terintegrasi dari keseluruhan program 

yang diadakan tenaga profesional, (g) 
aspek Etik dari latihan mesti diajarkan 

secara tepat dan disupervisi secara 

menyeluruh. 
Dari pernyataan tersebut diatas, 

sangat memungkinkan siswa/santri untuk 

dilatih menjadi penolong sebaya yang 
mampu membantu secara efektif teman 

sebayanya yang sedang mengalami 

kesulitan atau masalah. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan yang dikemukakan 
oleh Bron, (1971), Privitte & Delawder 

(1982), yang mengemukakan bahwa 

dengan seleksi yang baik dan latihan yang 
memadai, orang awam seperti 

mahasiswa/siswa tingkat SMA akan 

mampu berbuat sama efektif dan 
konstruktifnya dengan konselor 

profesional dalam membantu teman 

sebayanya. Dalam persepektif ini, para 

konselor professional bertanggung jawab 

untuk memberikan kepada para 
nonprofesional, training/pelatihan yang 

baik, penjelasan tentang standar etik, 

supervisi yang pantas, dan dukungan pada 

orang yang dilatih sehingga dapat 
berkontribusi pada tersedianya tenaga 

yang potensial. 

Hal ini berarti peran dan 
kehadiran konselor ahli tetap diperlukan 

dalam konseling sebaya. Dengan 

demikian nampak bahwa model 
hubungan dalam konseling sebaya ini 

bercorak triadic, yaitu hubungan yang 

terjadi antara konselor, penolong sebaya 

dan konseli teman sebaya.  

Penolong Sebaya Berbasis Pesantren 

Pondok pesantren sebagai 

lembaga pendidikan tertua di Indonesia, 
mempunyai beberapa kearifan lokal. 

Begitu juga, Pondok Pesantren yang ada 

di Jawa Timur memiliki kearifan lokal 
yang dapat diserap dalam konseling. 

Mencari kearifan lokal dalam konseling 

sangat penting. Konseling selama ini 

didominasi teori-teori yang berasal dari 
Barat. Tentu dalam aplikasi di lapangan 

kerap mengalami hambatan, sebab 

banyak yang tidak sesuai dengan budaya 
masyarakat setempat. Karena teori-teori 

tersebut merefleksikan nilai-nilai budaya 

Barat, didesain dan diaplikasikan dalam 

konteks masyarakat industrial Barat 
(McLeod, 2010: 273; Pedersen, 2002: 

viii; dan Kim, 2010: 6).  

Konseling indigenous juga 
menunjukkan pemahaman mereka 

terhadap person, self, tujuan hidup, dan 

nilai-nilai yang dijadikan pijakan (Nager, 
2000: 28). Beberapa pakar konseling 

akhirnya memberikan tawaran agar 

konseling memberikan ruang kepada 

nilai-nilai budaya lokal. Misalnya, 
mereka menggagas konseling indigenous 

dan konseling multikultural. Dengan 

memiliki keterampilan konseling 
multikultural, sebenarnya juga 

mempunyai kemampuan konseling 

indigenous. Kerangka teori pada 
penelitian ini menggunakan perspektif 

teori konseling indigenous. Konseling 

indigenous mempresentasikan sebuah 

pendekatan dengan konteks (keluarga, 
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sosial, kultur, dan ekologis) isinya 
(makna, nilai, dan keyakinan) secara 

eksplisit dimasukkan ke dalam desain 

penelitian (Kim, 2010: 4). Kim 

mengatakan, indigenous psychology 
merupakan kajian ilmiah tentang perilaku 

atau pikiran manusia yang alamiah yang 

tidak ditransportasikan dari wilayah lain 
dan dirancang untuk masyarakatnya. 

Dengan demikian, konseling indigenous 

tersebut menganjurkan untuk menelaah 
pengetahuan, keterampilan, dan 

kepercayaan yang dimiliki orang tentang 

dirinya sendiri dan mengkaji aspek-aspek 

tersebut dalam konteks alamiahnya. Peran 
agama dalam konseling indigenous 

merupakan aspek yang paling penting 

(Wilkelman, 2009: 213). Menurut 
Mubarok (2006), ciri konseling Islam 

terletak pada penggunaan getar iman 

(daya ruhaniyah) dalam mengatasi 
problem kejiwaan. Kajian kejiwaan 

manusia berada dalam lingkup ilmu 

akhlak dan tasawuf.  

 Di samping itu, kalangan 
pesantren juga sangat kental dengan 

tradisi lokal. Hal ini menunjukkan, 

pesantren tidak pernah luput dari tradisi 
masyarakat setempat yang menjadi basis 

sosialnya. Sehingga pesantren lebih 

menampakkan ciri khas “Islam Jawa” 

atau “Islam Kultural” (Sutarto, 2005: 75; 
Mas’ud, 2004: 234). Dengan demikian, 

sumber nilai-nilai pesantren merupakan 

hasil integrasi antara nilai-nilai keislaman 
(yang termuat dalam kitab-kitab fiqh dan 

tasawuf) dengan budaya lokal. Keeratan, 

keterbukaan dan perasaan senasib muncul 
di antara sesama remaja dapat menjadi 

peluang bagi upaya memfasilitasi 

perkembangan remaja. Di sisi lain 

beberapa karakteristik psikologis remaja, 
misalnya emosional, labil, juga 

merupakan tantangan bagi efektifitas 

layanan terhadap mereka. Pentingnya 
teman sebaya bagi remaja tampak dalam 

konformitas remaja terhadap kelompok 

sebayanya.  
Penolong sebaya bukanlah 

konselor profesional atau ahli terapi. 

Mereka adalah para santri yang 

memberikan bantuan kepada siswa lain di 

bawah bimbingan konselor ahli. Dalam 
konseling sebaya, peran dan kehadiran 

konselor ahli tetap diperlukan. Saat 

remaja mendapatkan masalah, mereka 

lebih banyak sharing kepada teman 
sebayanya dari pada kepada guru atau 

orang tua. Hal ini disebabkan karena 

sesama remaja mengetahui secara persis 
lika-liku masalah itu dan lebih spontan 

dalam mengadakan kontak.  Penolong 

sebaya terlatih yang direkrut dari 
komunitas santri yang memungkinkan 

terjadinya sejumlah kontak yang spontan 

dan informal. Kontak-kontak yang 

demikian memiliki multiplying impact 
pada berbagai aspek dari santri lain, 

bahkan dapat menjadi perantara  atau 

penghubung antara konselor professional 
dengan para santri (Mahpur, 2008:127). 

Pengembangan penolong sebaya 

di pesantren dalam konsep ini 
menggabungkan pendekatan konseling 

indigenous yang mengkompilasikan 

komponen budaya pesantren dengan 

wacana teori-teori konseling yang sudah 
mapan. Piranti budaya pesantren terdiri 

dari berbagai khazanah yang unik dan 

bercorak lokal. Budaya pesantren 
berkembang dan menyatu dalam satu 

tradisi yang bergerak melingkari sistem 

relasional dan jejaring makna. Ia 

diwariskan melalui berbagai pemodelan, 
simbolisasi, penghayatan, organisasi, 

transformasi diri untuk merangkai proses 

perkembangan psikologis santri. Di sini 
nilai-nilai budaya ditransmisikan melalui 

pengajaran, ritus-ritus, pengalaman 

keagamaan, pembiasaan, pemodelan 
(itba’), diskusi, refleksi, perlombaan, 

mujahadah, konsistensi,pengabdian (abdi 

dalem), sebuah karakteristik yang 

mengakar pada sebuah historis pesantren. 
Karakteristik budaya pesantren ini 

menjadi lokus dan modus lingkungan 

sosial yang kondusif bagi transformasi 
dan modifikasi konseling (Mahpur, 

2008:133). 

Hubungan relasional di pesantren 
dapat dijalin secara sinergis melalui 

spektrum kyai, gus (kyai muda), ustadz, 

badal (asisten), murabbi (pembimbing) 

untuk pengembangan bakat santri, dan 
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satuan kelompok kecil dalam bentuk 
organisasi sebaya. (A’la, Anisah, Aziz, & 

Muhaimin, 2007: 56). Melalui 

pendekatan ini, maka pesantren memiliki 

peluang untuk melakukan pembenahan 
dan pengembangan konseling sebaya 

berbasis pesantren dengan melihat 

seperangkat nilai (ruh ma’had), cita-cita 
(himmah), tuntutan perkembangan 

masyarakat, dan kemampuan serta daya 

dukung pesantren secara nyata (caring 
capacity and support system) (Chirzin, 

2007: 77). 

Penolong sebaya adalah 

seseorang yang menyediakan dirinya 
untuk membantu permasalahan yang 

dihadapi teman-temannya (dalam 

kelompok rentang usia yang sebaya). 
Santri sebagai penolong sebaya adalah 

mereka yang menjalankan proses tatap 

muka dan membantu teman-temannya 
untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan kesehatan 

reproduksinya. Proses konseling yang 

terjadi berdasarkan hubungan saling 
percaya, komunikasi yang terbuka, dan 

pemberdayaan klien agar mampu 

mengambil keputusannya sendiri. 

  

5. KESIMPULAN  

a) Peer helping berbasis kearifan 

lokal pesantren ini didasarkan 

pada nilai-nilai pesantren 

meliputi; ta’awun, tawazun, 

qona’ah, tasamuh dll. Aspek 

ini yang menjadi dasar 

pengembangan peer helping 

pesantren. Pendekatan peer 

helping berbasis kearifan lokal 

pesantren ini dilaksanakan 

dalam rangka mengembangkan 

keterampilan hubungan sosial 

santri, yang meliputi : (1) 

keterampilan survival, (2) 

keterampilan hubungan antar 

pribadi, (3) keterampilan 

problem solving, dan (4) 

keterampilan resolusi konflik. 

Keempat tujuan ini yang 

menjadi tujuan akhir 

dikembangkannya panduan 

peer helping berbasis keraifan 

lokal peesantren. Sehingga di 

samping santri bisa membantu 

teman sebayanya juga bisa 

melakukan koping stress jika 

sedang mengalami 

permasalahannya sendiri. 

Dengan harapan, santri benar-

benar menjadi khoiro ummah 

yang mandiri. 

A. Efektifitas model penolong 

sebaya berbasis kearifan lokal ini 
dilakukan eksperimen dengan 

menggunakan single subject 

desain. Hasil eksperimen 
menunjukkan model penolong 

sebaya berbasis kearifan lokal 

pesantren efektif dalam 

mengatasi permasalahan santri, 
namun signifikansinya masih 

belum maksimal, hal ini 

dikarenakan kapasitas santri 
sebagai helper tidak cukup hanya 

dengan pelatihan yang sekejab 

dan praktik yang terbatas. 

Dibutuhkan frekuensi latihan 
yang tinggi dan praktik yang 

berkelanjutan. Semakin tinggi 

jam terbang santri dalam 
menangani masalah teman santri 

lain, maka semakin terampil ia 

dalam memecahkan 
permasalahan teman sebayanya. 

Di samping itu seorang peer 

helping perlu mendapatkan 

continuing education dalam peer 
helping pesantren.    
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