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PROBLEMATIKA  PENERAPAN PEER HELPING DI PESANTREN 

RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerapan peer helping berbasis 

pesantren di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Kanigoro Blitar. Jenis penelitian ini 

adalah field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik 

pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaksi yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman, terdiri dari empat komponen yaitu; 

pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan 

data penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi data yaitu  membandingkan antara 

hasil wawancara dengan observasi, antara ucapan sumber data di depan umum dengan 

ketika sendirian secara informal, dan antara hasil wawancara dengan dokumen yang 

diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problema dalam 

implementasi peer helping di pesantren. Konselor sebaya harus memiliki sikap dan 

ketrampilan yang mendukung dalam megimplementasikan peer helping di pesantren. 

Diantaranya konselor sebaya harus bersikap ramah, mempunyai ketulusan, penerimaan 

tanpa syarat terhadap semua konseli dan menumbuhkan sikap empati. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memperkaya informasi terkait dengan penerapan peer helping 

pesantren dalam aspek problematika dan solusinya. Sehingga dapat menunjang 

keberhasilan proses penerapan peer helping pesantren yang akan berimbas pada 

penyelesaian permasalahan santri dalam beradaptasi di pesantren. 

Kata Kunci: problematika, penerapan peer helping, pesantren  

 

  



1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Individu di kalangan pesantren, diposisikan sebagai makhluk yang paling baik 

dan mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah, “dan sungguh telah kami muliakan anak-

anak adam, dan Kami bawa mereka ke daratan dan lautan” (QS. Al-Isra’:70). “dan 

sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik” (QS. At-Tin:4). 

Menunjuk ayat tersebut pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berada dalam 

posisi yang sangat penting dalam membimbing peserta didiknya kepada arah yang lebih 

baik. 

Membimbing dan mengarahkan berarti juga memberi konseling kepada peserta 

didik untuk selalu pada jalur yang benar sesuai dengan aturan agama. Dalam kaitan 

tersebut, pesantren sebagai lembaga pendidikan indigenous di Indonesia, tentunya 

memiliki karakter kearifan lokal dan budaya. Karakter-karakter lokal tersebut pada 

prinsipnya dapat diserap, diadaptasi dan diaplikasikan dalam lingkungan pesantren. 

Secara luas, konseling merupakan proses pemberian layanan professional yang 

berhubungan dengan manusia. Menghadapi manusia berarti menghadapi makhluk yang 

berdimensi kompleks, meliputi dimensi rasional, emosional, kehendak, keyakinan, nilai-

nilai agama dan budaya, kesemua ini terintegrasi menjadi satu menghasilkan keputusan-

keputusan dan praktik perilaku bervariasi. Untuk itulah maka kearifan lokal dalam 

konseling sangat penting. Konseling yang selama ini didominasi teori-teori dari barat 

dalam aplikasinya di lapangan kerap mengalami hambatan budaya. Salah satu 
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alternatifnya adalah menggali nilai-nilai budaya pesantren dalam konseling. Tanpa 

terkecuali dalam konteks konseling sebaya.  

Dengan adanya penyerapan nilai-nilai lokal pesantren dan konseling sebaya, 

merupakan hal yang tidak mudah memiliki hambatan dan kendala yang akan dihadapi. 

Hal ini berangkat dari teori-teori konseling yang pada awalnya banyak menyerap nilai-

nilai budaya barat, yang didesain dan diaplikasikan dalam konteks masyarakat industrial 

Barat (McLeod, 2010:273; Pedersen, 2002:viii; dan Kim, 2010:6). Kendala dan 

hambatan tersebut bukan berarti tidak dapat diterapkan, akan tetapi perlu inovasi dan 

kreatifitas untuk menjadi lebih aplikatif, dengan mengadopsi nilai-nilai keraifan lokal 

yang ada di sekitar. Dalam tataran konseling sebaya, penyerapan dan adopsi nilai-nilai 

kearifan lokal, maka memunculkan apa yang disebut dengan konseling sebaya 

indigenous dan konseling sebaya multicultural. Dengan memiliki keterampilan 

konseling multicultural, sebenarnya juga memiliki konseling indigenous. Konseling 

indigenous ini akan mengkonstruk pandangan masyarakat terhadap manusia dan alam 

semesta. Konseling indigenous juga mmenunjukkan pemahaman mereka terhadap 

Person, self, tujuan hidup dan nilai-nilai yang dijadikan pijakan (Nager, 2000:28) 

Berkaitan dengan konseling sebaya di pesantren, hal yang terpenting adalah 

mengetahui tradisi-tradisi pesantren yang berkaitan dengan konseling. Dengan 

mengetahui tradisi pesantren, para konselor tersebut, secara otomatis akan memahami 

nilai-nilai budaya pesantren yang dapat diserap dalam konseling sehingga memudahkan 

dalam proses konseling. Karena pada prinsipnya konseling sebaya berbasis pesantren ini 

mengandung arti konseling sebaya yang berakar kepada sistem pengetahuan dan praktik 

perilakunya. Pengakaran kepada nilai-nilai pesantren ini tidak berarti mengabaikan 



3 
 

konsep-konsep konseling dan konsep-konsep psikologi yang dianggap universial. 

(Sinha, dalam Berry J.W.; Pooortinga, YPE; dan Pandey J., 1997:134) 

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 lebih 

bisa memahami kondisinya, dan dalam upaya membantu penyelesaian masalahnya tidak 

menasehati/menggurui namun lebih pada upaya memberikan kesempatan mencurahkan 
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semua yang dirasakannya. Para santri menyatakan, bahwa bantuan yang diberikan oleh 

teman sesama santri efektif untuk meringankan beban permasalahan yang mereka 

hadapi.  

Konseling sebaya pesantren mendapatkan respon yang cukup positif di kalangan 

santri remaja. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi santri terhadap 

eksistensi konselor sebaya berbasis pesantren berada pada kategori sedang. Secara rinci 

menggambarkan bahwa persepsi santri terhadap sikap dan ketrampilan konselor sebaya 

pesantren sebesar 5.81 pada kategori rendah, 82,56 berada pada kategori sedang dan 

11,63 pada kategori tinggi. Persepsi santri terhadap layanan konseling sebaya pesantren 

sebesar 12.79% berada pada kategori rendah, 79.07 pada kategori sedang dan 8.14 pada 

kategori rendah. Persepsi santri terhadap dukungan sistem sebesar 8,14 pada kategori 

rendah, 74.42 pada kategori sedang dan 17.44 pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa respon santri terhadap keberadaan konselor sebaya cukup baik, namun secara 

kualitas perlu ditingkatkan (Hotifah, 2015). 

Pada sisi lain, dalam pelaksanaan konseling masih memiliki banyak 

keterbatasan, baik dalam hal penguasaan substansi keilmuan konseling maupun 

kemampuan mengimplementasikan model peer helping dalam kehidupan santri. Maka, 

perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan permasalahan-permasalah yang 

terjadi dalam penerapan konseling sebaya berbasis kearifan lokal pesantren. Oleh karena 

itu, peneliti mengangkat judul penelitian “Problematika penerapan peer helping berbasis 

kearifan lokal di pesantren” 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang permasalahan tersebut, maka fokus  penelitian ini 

adalah faktor apa saja yang menghambat implementasi  peer helping berbasis kearifan 

lokal di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kanigoro Blitar serta bagaimana 

solusinya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi peer helping berbasis 

kearifan lokal di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Kanigoro Blitar serta 

bagaimana solusinya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoretik 

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 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. Peer 

helper berbasis pesantren ini mengintegrasikan teori-teori konseling kontemporer dengan 
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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. Proses 

penerapan peer helping berbasis pesantren ini memiliki kendala-kendala yang perlu 

diketahui oleh peer helper sebagai landasan menentukan strategi pengembangan kapasitas 

peer helping. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya informasi tentang 

problematik implementasi peer helping berbasis kearifan lokal pesantren yang dapat 

diimplementasikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi santri,  sehingga proses 

pencapaian tujuan belajar di pondok pesantren dapat berjalan secara efektif 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. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan hasil penelitian sebelumnya 

tentang model peer helper berbasis pesantren, persepsi santri terhadap pelaksanaan peer 

helping di pesantren, dan penguatan kapasitas peer helper berbasis pesantren. 

 

E.  Luaran Penelitian 

 Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa faktor-faktor yang menghambat 

dalam penerapan peer helping berbasis kearifan lokal di pesantren. Disamping itu juga 

dilengkapi dengan solusi pemecahan masalah yang ada di lapangan dalam pelaksanaan 

peer helping pesantren 



7 
 

BAB II  

KAJIAN TEORI DAN ROADMAP PENELITIAN 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Implementasi peer helping di 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 mengacu 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. 

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 
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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 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 
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terhadap mereka. Pentingnya teman sebaya bagi remaja tampak dalam konformitas 

remaja terhadap kelompok sebayanya.  

Peer helper 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.  Peer helper 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, peer helper 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  maupun non verbal, berempatik tulus, dan bila 

memungkinkan mampu memecahkan masalah sederhana tersebut. 

Peer helper adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk membantu 

permasalahan yang dihadapi teman-temannya (dalam kelompok rentang usia yang 

sebaya). Santri sebagai peer helper 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. 
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Pengembangan peer helper 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 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 
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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 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) 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. 

Peer helper 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. 

Implementasi pelaksanaan peer helping berbasis pesantren dilaksanakan mulai 

dari perencanaan, leksanaan dan evaluasi. Secara rinci penerapan tersebut dijabarkan 

dalam point berikut ini: 

a.  Perencanaan Desain Program Peer Helper 

Pengembangan program peer helper dilakukan dengan melibatkan berbagai 

pihak terutama kiai, dan dukungan para ustadz/ustadzah. Perencanaan meliputi: 
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pemilihan santri yang akan menjadi kadidat peer helper dan pelatihan bagi peer helper, 

bentuk pelatihan, personil yang akan melatih dan kriterianya, lama pelatihan akan 

dilakukan, pihak-pihak yang dimintai dukungan untuk pelatihan, keterampilan dasar 

konseling yang akan dilatihkan bagi peer helper, pemahaman tentang pendekatan 

konseling yang dijadikan kerangka pikir teoritik dan praktis dalam latihan konseling 

serta evaluasi pelatihan. 

b. Pelaksanaan Pelatihan Peer Helper 

Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan salah satu pendekatan, misalnya 

terapi realitas dijadikan acuan dalam memahami hakekat peer helper sebagai manusia, 

dan bagaimana masalah terjadi pada diri konseli, bagaimana mengarahkan konseli pada 

perubahan perilaku, bagaimana hubungan harus terjalin antara peer helper dengan 

konseli, prosedur dan teknik-teknik komunikasi, dan bagaimana menilai kemajuan 

konseli dalam proses pemberian bantuan. Pelatihan peer helper dilakukan berupa latihan 

pemberian bantuan baik secara individual maupun  kelompok. 

c. Pengawasan (supervise) 

Bekerjanya peer helper dalam melayani konseli baik secara individual ataupun 

kelompok perlu pengawasan konselor professional; a) Membahas dan menindaklanjuti 

berbagai kesulitan yang dialami peer helper; b) Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja 

peer helper ; dan c) Mengkaji dampak program peer helping   

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. 
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2. Pemilihan Calon Peer helper 

  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 peer helper merupakan langkah yang harus 

dilakukan. Ketepatan pemilihan calon peer helper akan mempengaruhi efektivitas proses 

konseling sebaya/peer helper. Pemilihan calon peer helper 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 

peer helper.  

Pemilihan calon peer helper, 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 peer helper 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 
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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 peer helper. 

 

3. Pelatihan Calon Peer Helper  

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai peer helper, perlu dilakukan 

serangkaian pelatihan kepada seluruh relawan yang ingin menjadi peer helper agar bisa 

melaksanakan peer helping dengan efektif. Santri yang terpilih sebagai sukarelawan 

akan dikumpulkan dan dilakukan pertemuan untuk diberikan penjelasan tentang 

perannya sebagai peer helper. 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 peer helper 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 penolong 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 
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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 peer 

helper, 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: 

 

 

 

 

Gambar 2.1 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 
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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 dasar, kepada peserta dikenalkan terlebih 

dahulu tentang konseling teman sebaya beserta program-program pelatihan yang akan 

dilakukan.   
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Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan di depan, maka kerangka 

teoretik dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teoritik Penelitian 

4. Problematika implementasi peer helping di pesantren 
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Problematika adalah berbagai problem. Sementara problem itu sendiri adalah soal, 

masalah, perkara sulit, persoalan. Jadi problematika merupakan masalah atau persoalan 

yang membutuhkan penyelesaian atau solusi. Dalam konteks penelitian ini, 
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problematika yang dimaksud adalah permasalahan yang dihadapi para santri dalam 

melaksanakan konselor sebaya. 

 

B. ROADMAP PANELITIAN 

Berkenaan dengan penelitian tentang problematika impelementasi peer helping 

pesantren dan bagaimana solusinya, berikut ini dipaparkan beberapa hasil penelitian 

terkait yang telah dilakukan peneliti yang menjadi road map atau peta jalan penelitian 

untuk menghasilkan model konseling sebaya multikutural di Pesantren yang efektif 

untuk mengatasi permasalahan Santri dalam mengikuti pembelajaran di Pesantren. 

Adapun deskripsi road map penelitian sebagai berikut: 

(1) Ruth H. Frisz (artikel journal of adolescent, 1999, 22 515-526) penelitian 

tentang multikultural peer counseling: counseling the multikultural student. The result 

that peer advisors can serve as an important adjunct to core services and can serve as 

an affective means to humanize and increase utilization of all the services available to 

multikultural students. 

(2)  Yuliati Hotifah (Skripsi, 2002) melakukan penelitian tentang pengaruh dzikir 

terhadap kontrol diri manula di pondok Thoriqot Qodiriyah Naqsyabandiyah Kencong 

Pare Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dzikir memberikan pengaruh positif 

dan dapat meningkatkan kontrol diri manula. 

(3)  Linwood J. Lewis (artikel Journal of  Genetic Counseling, Vol.11, No. 3, June 

2002) membahas tentang Models of Genetic Counseling and Their Effects on 

Multikultural Genetic Counseling. This theoretical paper examines challenges to 

multikultural genetic counseling, counseling between culturally different clients and 

counselor, in the context of Kessler’s typology of models of genetic counseling. 
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(4)   Yuliati Hotifah (Tesis PPS UM 2007) melakukan penelitian tentang 

pengembangan inventori worldview bagi siswa SMA dan SMK se kota Malang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa inventori worldview bermanfaat untuk mengetahui tata 

pandang konselor dan konseli dalam konteks multikultural, sehingga dapat 

meminimalisir konflik diantara keduanya dan menghambat terjadinya terminasi dini 

(berakhirnya konseling sebelum waktunya). 

(5) Yuliati Hotifah (Penelitian survey, 2009) melakukan penelitian Kondisi 

Psikologis Anak Jalanan di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu 

dari latar budaya tertentu (anak jalanan) memiliki cara pandang yang negatif terhadap 

dirinya dan akan membentuk self konsep yang akan termanifestasi ke dalam sikap dan 

perilakunya. 

(6)  Ulfah Muhayani, Yuliati Hotifah dan Ilfi Nurdiana (penelitian kerjasama 

Australian National University dengan International Women’s Development Agency, 

2009, 2010 dan 2011 multi years) melakukan penelitian tentang assesing development: 

designing better  indices for poverty and gender equity, an international research in 

collaboration to develop gender-sensitive measure of poverty that reflects the views of 

poor men and women. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan persepsi kemiskinan 

dan kesetaraan dari budaya masyarakat Urban, Rural dan Marginal. Pada tahun terakhir 

diperoleh instrumen yang tervalidasi dengan uji coba diberbagai site. 

(7)  Yuliati Hotifah mengkaji tentang kesehatan mental santri dan terapinya 

menurut Islam. Jurnal Egalita; Jurnal kesetaraan dan Keadilan Gender. Vol V Nomer 1 

Tahun 2010. 

(8)  Umi Sumbulah, Agus Purnomo dan Yuliati Hotifah (Penelitian Kompetitif 

2011 Kementerian Agama), kolaborasi dengan UIN Maliki Malang, melakukan 
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penelitian tentang studi konstruksi sosial makna konversi agama bagi Pelaku dan Elite 

Agama-Agama di Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena konversi 

agama, justru menjadi salah satu otensi destruktif bagi penciptaan kerukunan umat 

beragama, juga bisa dimaknai sebagai salah satu pengaruh positif hubungan antaragama 

dalam konteks pluralitas. 

(9)  Yuliati Hotifah (Penelitian mandiri dengan dana DIPA UM, 2012) 

melakukan penelitian tentang penerapan Jendela Johari untuk Keterbukaan Diri 

Mahasiswa Baru Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UM. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keterbukaan diri mahasiswa sangat dipengaruhi oleh cara pandang, 

nilai-nilai dan budaya yang melatar belakanginya. 

(10)  Yuliati Hotifah dan Arbin Janu S. (Hibah Penelitian Kerjasama Antar 

Perguruan Tinggi-Pekerti dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2013 dan 2014 multi years) melakukan penelitian tentang pengembangan 

model penolong sebaya berbasis kearifan lokal pesantren di Jawa Timur. Penelitian ini 

menghasilkan beberapa temuan, yaitu (1) karakteristik permasalahan santri, baik internal 

maupun eksternal, (2) model konseptual peer helper berbasis kearifan lokal (local 

wisdom) pondok pesantren yang diprediksi mampu menyelesaikan permasalahan santri 

yang dialami selama mengikuti pembelajaran. Model ini berisi tentang karakteristik unik 

lingkungan pesantren (nilai lokal pesantren, karakteristik kelembagaan pesantren, 

karakteristik konten dan proses pembelajaran pesantren, karakteristik output dan 

outcome lulusan pesantren) (3) prinsip-prinsip peer helper berbasis kearifan lokal 

pesantren. 

(11) Yuliati Hotifah dan Arafah Husna (Hibah Penelitian Kerjasama Antar 
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Perguruan Tinggi-Pekerti, kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim  Malang tahun 2015) melakukan penelitian tentang penguatan kapasitas peer 

helper berbasis kearifan lokal pesantren. Penelitian ini menghasilkan keutuhan sebuah 

model yang telah dikembangkan sebelumnya dan menghasilkan model peer helping 

berbasis kearifan lokal yang dilengkapi dengan model pendidikan berkelanjutan bagi 

peer helper untuk meningkatkan efektifitas peer helping berbasis kearifan lokal 

pesantren. 

(12) Yuliati Hotifah, Irene Maya Simon dan Hardika (Penelitian Dana BLU 

Fakultas Ilmu Pendidikan UM tahun 2015) melakukan penelitian tentang persepsi santri 

terhadap peer helper berbasis kearifan lokal pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa respon santri terhadap keberadaan konselor sebaya pesantren cukup baik. Secara 

rinci respon tersebut meliputi 3 aspek yaitu persepsi terhadap sikap dan ketrampilan 

konselor sebaya pesantren, persepsi terhadap layanan konseling sebaya pesantren dan 

persepsi santri terhadap dukungan sistem pesantren.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

fenomenologi. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu ingin 

mendapatkan data secara alami (apa adanya) tentang situasi sosial para santri dalam 

penerapan konseling sebaya berbasis pesantren. Disamping itu, penelitian ini bemaksud 

untuk mendiskripsikan secara komprehensif, holistik, integrative dan mendalam tentang 

gelaja, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan langsung 

dengan obyek penelitian. Melalui metode ini diharapkan memperoleh pemahaman dan 

penafsiran yang mendalam mengenai makna dan data yang ada di lapangan untuk 

kemudian dianalisis  dan ditemukan solusi atas masalah ada.  

 

B. Prosedur Penelitian 

1. Penelitian pendahuluan 

Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu dilakukan penelitian 

pendahuluan. Peneliti melakukan need assessment terhadap kebutuhan di 

lapangan, dalam hal ini yaitu pesantren. Secara umum, permasalahan santri 

diselesaikan berdasarkan doktrin yang ada tanpa mempertimbangkan aspek 

perkembangan remaja, sehingga dibutuhkan konsep pemecahan masalah yang 

sesuai dengan konteks kekinian. Peneliti menyajikan konsep model penolong 

sebaya berbasis pesantren.  

Penelitian tentang model penolong sebaya pesantren telah menghasilkan 

model tervalidasi di tiga pesantren yang ada di Jawa Timur. Disisi lain, peneliti 
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juga telah mengembangkan model penguatan kapasitas penolong sebaya 

berbasis pesantren. Dengan harapan model penolong sebaya yang telah 

dikembangkan memiliki piranti penguatan kapasitas penolong sebaya, sebagai 

upaya program pendidikan berkelanjutan bagi penolong sebaya. Dalam konteks 

ini peneliti ingin menggali aspek-aspek yang menghambat yang menjadi 

problematik dalam pelaksanaan penolong sebaya pesantren serta bagaimana 

solusinya. 

2. Perumusan fokus penelitian 

Tahap kedua yaitu merumuskan fokus penelitian. Sebelum fokus 

penelitian dirumuskan, terlebih dahulu peneliti mengkaji fenomena yang ada di 

lapangan terkait dengan pelaksanaan peer helping pesantren. Fokus penelitian 

di hadir karena adanya keingintahuan peneliti tentang kondisi riil yang ada di 

lapangan terkait dengan pelaksanaan peer helping di pesantren. 

3. Menyiapan perangkat penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan penelitian dengan 

mengembangkan  instrument penelitian. Instrument penelitian dalam penelitian 

ini adalah peneliti sendiri. Fungsi dari instrument penelitian ini adalah untuk 

melengkapi dan membandingkan data yang ditemukan. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan instrument wawancara, observasi dan studi dokumentasi.  

 

4. Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Dalam pengumpulan data ini peneliti berusaha memilih dan menggunakan 

metode pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini 

penelitian menggunakan metode observasi. Jenis observasi yang digunakan 

adalah observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam 

penerapan konselor sebaya pesantren. Dalam hal ini peneliti memposisikan 

diri sebagai supervisor konselor sebaya pesantren.  

       Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi mengenai 

gambaran umum pesantren, meliputi; letak geografis, sarana dan prasarana 

pesantren, mengamati kegiatan yang dilakukan, mencatat menganalisis dan 

selanjutnya membuat kesimpulan tentang bagaimana penerapan konseling 

sebaya di pesantren. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang 

relevan dengan topik penelitian.  

b. Wawancara 

Eksplorasi lapangan dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan 

metode Focus Group Discussion  (FGD). FGD dilakukan untuk melakukan 

eksplorasi data di lapangan. Rangkaian FGD dilakukan wawancara. 

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth 

interview). Metode ini dipilih karena dengan menggunakan wawancara 

mendalam dapat mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 

problematika yang dihadapi dalam implementasi konselor sebaya berbasis 

pesantren dan menemukan solusi dari problematika tersebut. Pada penelitian 

ini wawancara ditujukan kepada konselor sebaya, konseli, ustadzah dan 

pihak yang terkait dalam implementasi konselor sebaya berbasis pesantren.  
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui barang-barang 

tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan 

sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan 

informasi tentang keadaan pesantren dan yang berhubungan dengan 

konselor sebaya.  

 

5. Uji Keabsahan Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian diuji keabsahan datanya dengan 

menggunakan teknik trianggulasi data. Tujuan trianggulasi data adalah untuk 

mengetahui sejauh mana temuan-temuan di lapangan betul-betul representatif untuk 

dijadikan pedoman analisis dan juga untuk mendapatkan informasi yang luas tentang 

perspektif penelitian. 

Trianggulasi yang digunakan dalam uji keabsahan data ini  yang digunakan 

adalah trianggulasi sumber, yaitu banyak menggunakan metode atau banyak sumber 

untuk satu data, yaitu membandingkan antara hasil wawancara dengan observasi, antara 

ucapan sumber data di depan umum dengan ketika sendirian secara informal, antara 

hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh.  

 

6. Perumusan Hasil Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaksi yang 

dikembangkan oleh Milles dan Hubberman, ada empat komponen analisis data yang 

dilakukan yaitu: 
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a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada saat penelitian berlangsung dan setelah selesai 

penelitian. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan 

yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga harus dikurangi 

atau dibuang. Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang objek pengamatan yang yang telah dilakukan dalam 

penelitian. 

c. Display Data 

Data yang sudah direduksi tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau gambar, 

tulisan yang telah tersusun secara sistematis. Dengan demikian data tersebut 

mudah dikuasai dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.  

d. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan secara sementara, kemudian dilengkapi dengan data-data 

pendukung lainnya yang dilakukan sejak penelitian awal berlangsung. Setiap 

perolehan data dianalisis dan disimpulkan meskipun agak kabur. Tetapi lama 

kelamaan akan menjadi jelas dengan semakin banyaknya data-data yang 

diperoleh dan mendukung verifikasi. 

 

C. Lokasi  dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Kanigoro 

Blitar. Adapun subyek utama dalam penelitian ini adalah konselor sebaya. Konselor 

sebaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah santri ponpok pesantren Hidayatul 
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Mubtadiin Satriyan Kanigoro Blitar. Sedangkan subyek pendukungnya adalah ustadzah 

dan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi konselor sebaya berbasis pesantren di 

Pondok Pensantren Hidayatul Mubtadiin Kanigoro Blitar. 

 Dari populasi penelitian tersebut, diambil 3 kelompok FGD yang terdiri dari 

kelompok Ustadz/ustadzah, murobbi dan Badal, dan Santri. Metode penentuan 

partisipan ini berdasarkan metode Job Role, dimana data yang dikumpulkan agar lebih 

heterogen dari sudut pandang yang berbeda. Jumlah partisipan tiap kelompok beragam, 

untuk kelompok Ustadz/Ustadzah dan Murobbi dan Badal mengambil sampel dari 

jumlah populasi yang ada. Sedangkan untuk penentuan sampel sebagai partisipan dari 

kelompok santri menggunakan metode Random Sampling. Vokel dalam Azwar (1999) 

mengatakan, untuk pengambilan sampel dalam penelitian antara 5-20% dari jumlah 

populasi yang ada. Berdasarkan pendapat ini peneliti menetapkan 10% dari jumlah 

populasi, sedangkan untuk pesantren Hidayatul Mubtadiin 5% dari jumlah populasi, 

dengan pertimbangan karena jumlah santrinya sangat banyak. Perincian jumlah 

partisipan sebagaimana dalam tabel. 3.1 

NO JENJANG 

PENDIDIKAN 

KELOMPOK JUMLAH 

POPULASI 

JUMLAH 

SAMPEL 

1 MTs SA Ustadz/Ustadzah 

Siswa Peer Helper 

10 

15 

 

2 

15 

 

2 SMK Ustadz/Ustadzah 

Siswa 

5 

8 

2 

8 

3. Tahfidzul Qur’an Ustadz/Ustadzah 

Siswa 

5 

9 

2 

9 

 Total Partisipan 38 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Permasalahan Santri  

a) Perspektif Ustadz/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 
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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), 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 
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yaitu  sesama 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 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 
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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. 

 

b) 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 
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menjelaskan pelajaran, enak, jelas sehingga mudah dipahami materinya. 

Adajuga santri yang lebih menyenangi 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 diklasifikasikan 

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 
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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 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. 
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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 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 
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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. 

2. Problematika Implementasi Peer Helper Pesantren 

Dalam pelaksanaan peer helper pesantren terdapat dua problema yaitu 

problematika internal dan problematika ekternal, secara rinci problematika 

tersebut sebagai berikut: 

1. Proses helping berpusat pada masalah permukaan saja. Pada 

umumnya usaha pemberian bantuan memang diawali dengan 

melihat gejala-gejala dan keluhan awal yang disampaikan oleh 

klien. Namun demikian, jika pembahasan masalah itu dilanjutkan, 

didalami, dan dikembangkan, seringkali ternyata bahwa masalah 

yang sebenarnya lebih jauh, lebih luas dan lebih pelik bukan apa 

yang sekedar tampak atau disampaikan itu. Ketidak jelian konselor 

sebaya dalam memandang ini yang sering kali membuat layanan 

konseling diperuntukan untuk masalah permukaan yang timbul saja. 

Upaya perbaikan: 

Usaha pelayanan seharusnya dipusatkan pada masalah yang 

sebenarnya itu. Konselor sebaya tidak boleh terpaku oleh keluhan 

atau masalah yang pertama disampaikan oleh konseli. Konselor 

sebaya harus mampu memahami masalah yang sebenarnya dan 
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mendefinisikan masalah atau identifikasi masalah konseli yang 

sebenarnya. 

 

2. Peer helper belum begitu mampu menerapkan ketrampilan 

komunikasi dasar dalam proses helpingnya. Masih banyak santri 

konseli yang belum bisa memahami diri dan masalahnya. Konselor 

sebaya juga masih kurang memiliki kosa kata yang cukup untuk 

merespon pembicaraan konseli. 

Upaya pengentasan 

Untuk mengatasi hal tersebut dalam upaya peningkatan ketrampilan 

komunikasi konselor sebaya tentunya dapat dilakukan dengan 

mengikuti pelatihan secara berkala untuk maintenance ketrampilan 

yang sudah dipelajari. 

3. Keterbatasan informasi yang diberikan dalam memberikan 

layanan peer konseling. Kurang maksimalnya pemberian layanan 

konseling sebaya. Layanan konseling sebaya yang diberikan 

konseling sebaya belum bisa menjawab indikator yang diperlukan 

oleh para santri konseli dan kebutuhan santri pada saat itu. 

Upaya pengentasan: 

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh konselor agar bisa untuk 

mengatasi permasalahan tersebut konselor bisa mencari referensi di 

buku baik perpustakaan atau di internet sehingga layanan bimbingan 

pemberian informasi bisa terlaksana dengan baik dan yang 

terpenting  bisa menjawab indikator yang diperlukan santri. 
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4. Kuranganya dukungan dari sistem yang ada di Pesantren. 

Konselor bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak 

yang terkait yang ada di pesantren. Kurang maksimalnya konselor 

sebaya dalam melaksanakan konseling sebaya pesantren, salah 

satunya kurang komunikasi dengan konselor atau guru BK di 

sekolah.  

Upaya pengentasan: 

Menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak pesantren 

maupun sekolah. Menyusun struktur kepengurusan  posisi konselor 

sebaya. 

5. Konselor sebaya sering tidak bisa menjalin hubungan yang baik 

dengan santri sebaya lainnya. Gambaran konselor sebaya yang 

masih seusia membuat siswa sering merasa ragu untuk dibantu oleh 

teman sebayanya. Ditambah lagi sangat minimnya waktu yang 

disediakan untuk membantu sebayanya, dikarenakan penuhnya 

jaadwal santri, baik jadwal sekolah maupun jadwal diniyah. 

Solusi: 

Menjadi konselor sebaya harus bisa menjadi mitra santri, bukan 

menimbulkan jarak. Hal ini salah satu cara yang bisa dilakukan: 

a. Konselor sebaya harus bersikap ramah  

b. Mempunyai ketulusan 

c. Penerimaan tanpa syarat terhadap semua konseli 

d. Menumbuhkan sikap empati. 
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Dengan konselor sebaya melakukan hal seperti diatas maka 

konseli merasa percaya penuh dan mempengaruhi keterbukaan 

konseli dalam memaparkan masalahnya. Dengan demikian 

konselor sebaya akan mudah melakukan tugasnya sebagai 

konselor sebaya karena telah terjalin hubungan yang baik dan 

santri sebaya akan lebih cenderung terbuka dengan konselor 

sebaya  tentang apa yang sedang dialami dan konselor sebaya bisa 

dengan cepat melakukan penanganan terhadap permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh santri dan cenderung santri sendiri yang 

dengan suka rela akan menemui konselor. 

 

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.  
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Gambar 1. Prosentase Permasalahan Santri 

Perasalahan yang dialami remaja yang tinggal di pesantren adalah mereka   
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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. 
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remaja. Teman sebaya merupakan pilihan terbaik bagi remaja untuk dijadikan 

sebagai penolong.  

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 bahwa seseorang 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian, pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa problematika yang dihadapi dalam implementasi peer helping di pesantren 

adalah sebagai berikut: Proses helping berpusat pada masalah permukaan saja, Peer 

helper belum begitu mampu menerapkan ketrampilan komunikasi dasar dalam 

proses helpingnya, keterbatasan informasi yang diberikan dalam memberikan 

layanan konseling sebaya, kuranganya dukungan dari sistem yang ada di Pesantren, 

konselor sebaya sering tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan santri 

sebaya lainnya. Menjadi konselor sebaya harus bisa menjadi mitra santri, bukan 

menimbulkan jarak. Hal ini salah satu cara yang bisa dilakukan: a) konselor sebaya 

harus bersikap ramah, b) mempunyai ketulusan, c) penerimaan tanpa syarat 

terhadap semua konseli, d) menumbuhkan sikap empati.  

 

B. SARAN 

Adapun saran yang bisa direkomendasikan untuk implementasi peer helping 

pesantren adalah sebagai berikut: 

1. Saran Bagi Santri konselor sebaya 

Konselor sebaya hendaknya melatih diri secara kontinue serta aktif mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakaan oleh konselor khususnya dalam 

peningkatan skill ketrampilan komunikasi dan pemahaman individu. 

2. Saran Bagi Lembaga 
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Dukungan sistem dari lembaga merupakan hal yang sangat penting untuk 

menunjang pelaksanaan peer helper di pesantren. Tanpa dukungan dari 

lembaga, implementasi peer helper pesantren akan mengalami hambatan. 

3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya perlu mengkaji lebih dalam tentang implementasi peer 

helping di pesantren khususnya kajian secara kuantitatif. Sebagai referensi awal 

dalam mengembangkan topik penelitian khususnya kajian tentang 

pengembangan paket implementasi peer helping di pesantren.  
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Lampiran FGD 

Rancangan pelaksanaan FGD 

1) Membentuk Tim 

Tim FGD secara keseluruhan terdiri dari 12 orang yang meliputi; 

1. Moderator, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang 

dibahas serta tujuan penelitian yang hendak dicapai (ketrampilan substantif), 

serta terampil mengelola diskusi (ketrampilan proses). Dalam FGD ini terdiri 

dari 3 moderator (moderator untuk kelompok santri, moderator untuk kelompok 

ustadz/ustadzah dan moderator untuk kelompok murabbi/ah) 

2. Asisten Moderator/co-fasilitator, yaitu orang yang intensif mengamati jalannya 

FGD, dan ia membantu moderator mengenai: waktu, fokus diskusi (apakah tetap 

terarah atau keluar jalur), apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum 

terjawab, apakah ada peserta FGD yang terlalu pasif sehingga belum 

memperoleh kesempatan berpendapat. 

3. Pencatat Proses/Notulen/Note Taker, yaitu orang bertugas mencatat inti 

permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya. Pencatatan 

dibantu dengan menggunakan alat perekam (MP3) dan laptop). 

4. Penghubung Peserta, yaitu orang yang mengenal (person, medan), 

menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta. Mitra kerja lokal terdiri dari 3 

orang yang mewakili masing-masing pesantren. 

5. Penyedia Logistik, yaitu orang-orang yang membantu kelancaran FGD 

berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat, konsumsi, 

akomodasi (jika diperlukan), insentif (bisa uang atau barang/cinderamata), alat 

dokumentasi. (1 orang) 

6. Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen 

FGD: memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat 

dokumentasi, terutama  perekam selama dan sesudah FGD berlangsung. (1 

orang) 

2)Tempat FGD 

a. Pesantren Hidayatul Mubtadiin Blitar 

 

Jika digambarkan, layout ruang diskusi dapat dilihat sebagai berikut: 

http://bincangmedia.files.wordpress.com/2011/03/fgd.jpg
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3) Menyiapkan Logistik 

 ATK (kertas HVS, Spidol, Plano, ballpoint, amplop) 

 Dokumentasi (Mp3, Kamera) 

 Konsumsi (Snack) 

 Akomodasi (Transportasi untuk tim moderator) 

 Insentif (uang/cinderamata) 

4). Jumlah Peserta 

NO JENJANG 

PENDIDIKAN 

KELOMPOK JUMLAH 

POPULASI 

JUMLAH 

SAMPEL 

1 MTs Ustadz/Ustadzah 

Siswa Peer Helper 

10 

15 

 

2 

15 

 

2 MA Ustadz/Ustadzah 

Siswa 

7 

10 

2 

10 

3 SMK Ustadz/Ustadzah 

Siswa 

5 

8 

2 

8 

4. Tahfidzul Qur’an Ustadz/Ustadzah 

Siswa 

5 

9 

2 

9 

 Total Partisipan 50 

 

Pertanyaan  FGD 

Moderator mengajukan permasalahan dan kasus tentang penanganan permasalahan 

santri khususnya santri yang mengalami kesulitan beradaptasi, sebagai bahan pancingan 

dalam diskusi. Dalam prosesnya pertanyaan dilakukan hanya sebagai ketrampilan 

mengelola diskusi agar tidak didominasi oleh sebagian peserta atau agar diskusi tidak 

macet. 

Pelaksanaan FGD 

Keberhasilan pelaksanaan FGD sangat ditentukan oleh kecakapan moderator sebagai 

“Sang Sutradara”. Peran-peran  moderator meliputi: (a) membuka FGD, (b) meminta 

klarifikasi, (c) melakukan refleksi, (d) memotivasi, (e) probing (penggalian lebih 

dalam), (f) melakukan blocking dan distribusi (mencegah ada peserta yang dominan dan 

memberi kesempatan yang lain untuk bersuara), (g) reframing, (h) refokus, (i) melerai 

perdebatan, (j) memanfaatkan jeda (pause), (k) menegosiasi waktu, dan (l) menutup 

FGD. 

Sebelum masuk sesi FGD, moderator harus membangun Rapport untuk membuat 

suasana akrab, cair, namun tetap terarah. Tugas awal moderator terkait dengan 

permulaan diskusi yaitu (1) mengucapkan selamat datang, (2) memaparkan singkat topik 

yang akan dibahas (overview), (3) membacakan aturan umum diskusi untuk disepakati 

bersama (atau hal-hal lain yang akan membuat diskusi berjalan mulus), dan (4) 
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mengajukan pertanyaan pertama (dalam panduan awal diskusi). Untuk itu usahakan, 

baik pertanyaan maupun respon dari jawaban pertama tidak terlalu bertele-tele karena 

akan menjadi acuan bagi efisisensi proses diskusi tersebut. 
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REKAMAN HASIL INDEPTH INTERVIEW 

PENOLONG SEBAYA PESANTREN 

 

 Kode Partisipan :  _____________________________________  

 Pesantren  :  _____________________________________ 

 Tanggal/Bln/Th :  _____________________________________ 

 Pewawancara :  _____________________________________ 

 Ketua Peneliti :  Yuliati Hotifah, S.Psi., M.Pd 

  

 

 

 

 

 

 (*) lingkari yang sesuai 
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LEMBAR PERTANYAAN 

Bagian I 

Data Partisipan  

1. Nama Partisipan  

2. Jenis Kelamin  

3. Umur  

4. Jabatan/peran  

5. Pengalaman 
menangani/meng
alami 
permasalahan di 
Pesantren 

……Kali 

Jenis Permasalahan: 

…………………………………………………………………………………

…... 
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Bagian II (Eksplorasi)  

 Karakteristik Santri 

1. Asal daerah santri? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Asal sekolah sebelum masuk pesantren? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Pekerjaan orang tua? Penghasilan? 

……………………………………………………………. 

(a)  <500 rb   

(b)  550 rb – 1 jt   

(c) 1Jt – 3 Jt  

(d)  >3 Jt 

 

4. Pelajaran yang disenangi? 

…………………………………………………………………………….. 

Alasan……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

5. Kegiatan yang disukai? 

……………………………………………………………………………………. 

Alasan……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

6. Cita-cita setelah dari pesantren, ingin menjadi apa?  

Jangka panjang (10 tahun ke depan): 

………………………………………………………. 

Jangka Menengah (5 Tahun Kedepan): 

………………………………………………….. 
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Jangka Pendek1 Tahun Kedepan): 

……………………………………………………………. 

 Kondisi Psikologis 

7. Jika anda tidak punya uang apa yang anda lakukan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

8. Jika ada masalah dengan teman, bagaimana 

menyelesaikan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

9. Jika ada tugas-tugas pesantren, bagaimana 

mengaturnya/menyelesaikannya? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

10. Jika ada tertarik dengan lawan jenis, apa yang akan 

dilakukan? (lari menghindar atau menikmati/dijalani saja) 

11.   
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12. Bagaimana kondisi psikologisnya?  

 

 

 

 

 

13. Permasalahan apa saja yang sering dialami santri? Dan 

bagaimana penanganannya? 

 

 

 

 

14. Siapa sajakah yang  membantu para santri 

menyelesaikan masalahnya?  

 

 

 

 

15. Apakah santri merasa puas dengan penyelesaian 

tersebut?Jika tidak, bagaimana solusinya? 
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16. Bagaimana peran teman ketika salah seorang santri 

membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah? 

 

 

 

 

17. Santri yang memiliki karakteristik seperti apa yang sering 

mendapatkan curhatan dari temannya? 

 

 

 

 

18. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan tentang 

bagaimana santri memilih tempat untuk mendapatkan 

bantuan ketika menghadapi masalah? 
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Daftar Pertanyaan bagi santri 

1. Bagaimana kondisi psikologis anda saat ini? 

 

 

 

 

2. Apa harapan-harapan anda saat ini? 

 

 

 

 

3. Apa yang anda rasakan ketika harapan anda tidak 

terpenuhi? 

 

 

 

 

4. Pada kondisi psikologis yang bagaimana menurut anda 

yang mengganggu aktifitas anda sehari-hari? Bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

 

 

 

5. Siapakah yang menjadi rujukan untuk penyelesaian kondisi 

tersebut?jika lebih dari dua, siapakah yang paling nyaman 

bagi anda? Mengapa? 
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6.  Apakah bantuan yang anda dapatkan sudah cukup 

membantu? Jika belum cukup, bagaimana seharusnya? 

 

 

 

 

7. Bagaimana peran teman dalam menyelesaikan 

permasalahan anda? Teman yang memiliki karakteristik 

yang bagaimana? 

 

 

 

 

8. Adakah hal lain yang ingin anda sampaikan tentang bentuk 

bantuan yang tepat untuk mengatasi masalah anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


