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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi santri terhadap eksistensi penolong 

sebaya di pesantren. Oleh karena peer helper adalah bukan konselor profesional dan 

diperankan oleh teman sebayanya, maka perlu dikaji lebih dalam apakah para santri dan 

konseli lainnya percaya terhadap kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, kejujuran, ketulusan, 

dan ketahanan untuk memegang rahasia konseli. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu 

dilakukan penelitian mendalam tentang eksistensi peer helper dalam membantu 

memecahkan permasalahan santri di lingkungan pesantren, sehingga akan segera diketahui 

posisi dan situasi psikologis santri dalam berinteraksi dengan konselor sebayanya. Metode 

penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan instrument 

pengumpulan data angket. Kisi-kisi instrumen angket meliputi pemahaman, pendapat, 

pengalaman masa lampau dan harapan ke depan tentang keberadaan peer helping di 

pondok pesantren sebagai tenaga parakonselor yang ikut membantu memecahkan masalah 

santri. Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan 

instrument pengumpulan data angket yang mengungkap persepsi santri terhadap sikap dan 

ketrampilan konselor sebaya pesantren, layanan konseling sebaya pesantren dan dukungan 

sistem dari pesantren terhadap pelayanan konselor sebaya pesantren. Populasi penelitian 

ini adalah santri pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin kanigoro Blitar dari berbagai 

jenjang Mts, MA, SMK dan Salafiyah Tahfidzul Qur’an sebanyak 861 santri. Sedangkan 

teknik sampling yang digunakan adalah ramdon sampling dengan menggunakan rumus 

10% dari populasi, yaitu sebanyak 86 santri. Analisis data penelitian ini menggunakan 

analisis kuantitatif diskriptif dengan teknik prosesntase. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahsa persepsi santri terhadap eksistensi konselor sebaya berbasis pesantren berada pada 

kategori sedang. Secara rinci menunjukkan 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 inin menunjukkan bahwa respon santri terhadap keberadaan konselor sebaya 

cukup baik, namun secara kualitas perlu ditingkatkan. Peningkatan eksistensi konselor 

sebaya pesantren perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam managemen pengelolaan  

dan peningkatan SDM konselor sebaya berbasis pesantren.  

 

Kata kunci: persepsi, eksistensi, konselor sebaya 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 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. Pondok 

pesantren merupakan pendahulu dari sistem sekolah asrama (boarding school) yang telah 

lama diselenggarakan di dunia barat. Kelebihan sistem pesantren dibanding dengan 

sistem sekolah biasa 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. 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 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 
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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). 

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 
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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. 

Hasil penelitian 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 

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 (Hotifah, 2013). 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. 
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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. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan FGD (Focus Group Discussion) yang sudah 

dilakukan peneliti menunjukkan urgensinya dikembangkannya model konseling 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. 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 
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konseling sebaya berbasis pesantren yang bisa diimplementasikan di lingkungan 

pesantren yang  memiliki karakteristik khas. 

Oleh karena peer helper adalah bukan konselor profesional dan diperankan oleh 

teman sebayanya, maka muncul pertanyaan apakah para santri dan konseli lainnya 

percaya terhadap kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, kejujuran, ketulusan, dan ketahanan 

untuk memegang rahasia konseli. Berkenaan denga hal tersebut, perlu segera dilakukan 

penelitian mendalam tentang eksistensi peer helper dalam membantu memecahkan 

permasalahan santri di lingkungan pesantren, sehingga akan segera diketahui posisi dan 

situasi psikologis santri dalam berinteraksi dengan konselor sebayanya. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengambil titik fokus persepsi santri terhadap eksistensi peer helper 

dalam memerankan konseling kepada teman sebayanya di lingkungan pesantren. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi santri terhadap sikap dan ketrampilan konselor sebaya 

pesantren? 

2. Bagaimana persepsi santri terhadap layanan yang diberikan konselor sebaya 

di pesantren? 

3. Bagaimana persepsi santri terhadap dukungan sistem (sarana dan prasarana) 

yang menunjang pelayanan konseling sebaya di pesantren? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 
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1. Persepsi santri terhadap sikap dan ketrampilan konselor sebaya pesantren? 

2. Persepsi santri terhadap layanan yang diberikan konselor sebaya di pesantren? 

3. Persepsi santri terhadap dukungan sistem (sarana dan prasarana) yang 

menunjang pelayanan konseling sebaya di pesantren? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam pengembangan 

berbagai model teoretik dan praktik tentang peer helping di lingkungan pondok 

pesantren.  Pengembangan peer helping di lingkungan pondok pesantren masih 

merupakan rimba raya yang memerlukan dukungan dan topangan data dasar yang kuat 

terkait dengan persepsi santri dan kondisi empiris pesantren yang sangat unik. Kedepan, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pesantren dalam mengembangkan penolong 

sebaya yang sesuai dengan kearifan lokal pesantren serta tanpa mengabaikan 

karakteristik remaja santri sebagai pribadi yang berkembang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kondisi Psikologis Santri 

Dalam psikologi perkembangan, santri berada dalam rentangan usia remaja, yang 

sedang dalam fase pencarian jati 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). Persoalan lebih kompleks lagi yang dialami remaja 

santri yang tinggal di pesantren adalah pencarian identitas diri di tengah  situasi 
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kehidupan yang penuh keterikatan dan aturan pondok pesantren. 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 (Mahfudzh, 2001:40). 
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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. 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. 

 

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 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 



 

10 
 

kontekstualisasi budaya. Prinsip sensitivitas budaya ini dapat diadopsi oleh konselor 

untuk mengintegrasikan model dan keberlangsungan lokal sebagai partikuler 

pengembangan 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 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 
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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 objek 

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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 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 
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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 dapat 

dijiwai sebagai salah satu cara yang terintegrasi ke dalam proses pelaksanaan peer helper 

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. 

 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 
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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.  

 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-ma’had), 

cita-cita (himmah), tuntutan perkembangan masyarakat (himmah al-mujtami’ah), dan 
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kemampuan serta daya dukung pesantren secara nyata (caring capacity and support 

system) (Chirzin, 2007).  Pesantren telah 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. 

  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. Model Peer Helping Berbasis Kearifan Lokal Pesantren 

1. Hakikat Peer Helper 

Dinamika perubahan 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 
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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 

peer helper. Pengembangan peer helper 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 peer helper 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, 
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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 peer helper menyebabkan mereka dapat lebih 

diterima ketimbang penolong atau konselor professional khususnya bagi konseli yang 

suka menghindar (Sandmeyer,1979). 

Peer helping atau yang dikenal dengan peer helper 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/peer helper adalah perilaku pemberian bantuan interpersonal yang 

dilakukan oleh orang-orang nonprofessional 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. 

Faktor lain yang mendasari pemikiran pentingnya peer helper, 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 nonprofesional. 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 
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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, keterampilan 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 keterampilan 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 tersebut.  

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

yang sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan program konseling sebaya dengan 

sukses, antara lain: (1) setiap orang yang terlibat dalam program perlu terlibat dalam 

perencanaan, (2) program pelatihan spesifik, bisa dalam kelas, workshop, atau seminar 

training, (3 program latihan terstruktur baik, cukup memungkinkan trainees untuk 

mendapatkan pelatihan terpadu, (4) individu yang memiliki kualitas sensitivitas, 

kehangatan, dan kesadaran tentang orang lain, efektif menjadi trainees (5) supervisor 

dari trainees (orang yang dilatih) sangat penting keberadaannya, termasuk untuk 

memberikan follow up pada peer-counseling yang sedang dijalankan helper, (6) evaluasi 
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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, (7) aspek Etik dari latihan mesti diajarkan secara tepat 

dan disupervisi secara menyeluruh. 

Dari pernyataan tersebut diatas, sangat memungkinkan siswa/santri untuk dilatih 

menjadi peer helper 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. 

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, 
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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.  

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). 

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 



 

22 
 

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 nonverbal, 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. 

 

2. 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 
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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 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.  
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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). 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 
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ungkapan pikiran dan emosi di balik ekspresi verbal  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) untuk 

pengembangan bakat santri, dan satuan kelompok kecil dalam bentuk organisasi sebaya. 
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(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 kerahasiaan; 

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

memiliki hak sebagai berikut : (1) menerima layanan konseling secara optimal; (2) 
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menerima dukungan agar mampu memutuskan secara mandiri; (3) merasa nyaman dan 

terjamin rahasianya. 

D. Persepsi Santri Terhadap Eksistensi Penolong Sebaya di Pesantren 

1. Hakikat Persepsi 

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses 

pengindraan, yaitu proses diterimnya stimulus oleh alat indra, lalu diteruskan ke otak, 

dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dipersepsikan (Sunaryo, 

2004). Menurut Rakhmat (2004) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

melampirkan pesan. Syarat timbulnya persepsi yakni, adanya objek, adanya perhatian 

sebagai langkah pertama untuk megadakan persepsi, adanya alat indra sebagai reseptor 

penerima stimulus yakni saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak 

dan dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respons 

(Sunaryo, 2004). Secara umum, terdapat beberapa sifat persepsi, antara lain bahwa 

persepsi timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seseorang berhadapan dengan 

dunia yang penuh dengan rangsangan. Persepsi merupakan sifat paling asli yang 

merupakan titik tolak perubahan. Dalam mempersepsikan tidak selalu dipersepsikan 

secara keseluruhan, mungkin cukup hanya diingat. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi 

dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman (Baiqhaqi, 2005). 

Terdapat dua macam persepsi, yaitu External Perception, yaitu persepsi yang 

terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu dan Self Perception, 

yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri 

individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Dengan persepsi, 

individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di 

sekitarnya maupun tentang keadaan diri individu.  



 

28 
 

Menurut Siagian (1995) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu: 

(a) diri orang yang bersangkutan, dalam hal ini orang yang berpengaruh adalah 

karakteristik individual meliputi dimana sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan 

harapan, (b) sasaran persepsi, yang menjadi sasaran persepsi dapat berupa orang, benda, 

peristiwa yang sifat sasaran dari persepsi dapat mempengaruhi persepsi orang yang 

melihatnya. Hal-hal lain yang ikut mempengaruhi persepsi seseorang adalah gerakan, 

suara, ukuran, tindak- tanduk dan lain-lain dari sasaran persepsi, (c) faktor situasi, dalam 

hal ini tinjauan terhadap persepsi harus secara kontekstual artinya perlu dalam situasi 

yang mana persepsi itu timbul. Sementara menurut Walgito (2002) dalam persepsi 

individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus mempunyai arti individu 

yang bersangkutan dimana stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam 

persepsi. Berkaitan dengan hal itu faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu :  

1. Adanya objek yang diamati 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus 

dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor), dan dapat datang dari 

dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensori) yang bekerja sebagai reseptor.  

1. Alat Indera atau Reseptor 

Alat indera (reseptor) merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu 

harus ada syaraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor 

ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Untuk mengadakan respon diperlukan 

syaraf sensori yaitu perhatian. Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam suatu persepsi. Tanpa adanya perhatian tidak akan terbentuk persepsi. 

Mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap. Walaupun materi yang diukur 

bersifat abstrak, tetapi secara ilmiah sikap dan persepsi dapat diukur, dimana sikap 

terhadap objek diterjemahkan dalam sistem angka. Dua metode pengukuran sikap terdiri 
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dari metode Self Report dan pengukuran Involuntary Behavior. (a) self report merupakan 

suatu metode dimana jawaban yang diberikan dapat menjadi indikator sikap seseorang. 

Namun kelemahannya adalah bila individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan 

maka tidak dapat mengetahui pendapat atau sikapnya. (b) involuntary behaviour 

dilakukan jika memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden, dalam banyak 

situasi akurasi pengukuran sikap dipengaruhi kerelaan responden (Azzahy, 2010). Jika 

merujuk pada pernyataan diatas, bahwa mengukur persepsi hampir sama dengan 

mengukur sikap, maka skala sikap dapat dipakai atau dimodifikasi untuk mengungkap 

persepsi sehingga dapat diketahui apakah persepsi seseorang positif, atau negatif 

terhadap suatu hal atau objek. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif diskriptif, dengan metode 

survey yang bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan situasi sebenarnya 

berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, yang menjadi subjek 

penelitian adalah para santri yang akan dimintai pendapatnya dan diungkap sikapnya 

terhadap konsep dan aktivitas peer konseling di lingkungan pesantren. 

  

B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kanigoro 

Blitar 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. 

2. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah adalah santri Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadiin yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan yaitu, MTs, MA, SMK dan 

santri Salafiyah yang hanya menghafalkan al-Qur’an tanpa sekolah formal. Populasi 

santri di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin ini berjumlah  861 santri, dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Populasi Santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Blitar 

NO JENJANG SEKOLAH POPULASI JUMLAH 

Laki-laki Perempuan 

1 MTs 127 200 327 

2. MA 89 161 250 

3. SMK 87 102 189 

4. SALAFIYAH/TAHFIDZUL 

QUR’AN 

- 95 95 

 Jumlah 303 558 861 

 

3. Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random 

sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi, baik secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Oleh karena jumlah populasi dalam 

penelitian ini sangat besar, maka jumlah sampel ditentukan sebesar 10% dari total 

populasi yang diambil dengan cara undian dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

representatif terhadap karakteritik populasi (Azwar, 2009). Adapun jumlah dan 

karakteristik populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

NO JENJANG 

SEKOLAH 

POPULASI SAMPEL Jumlah  

Laki-

laki 

Peremp

uan 

Laki-

laki 

Peremp

uan 

1 MTs 127 200 12 20  

2. MA 89 161 9 16  

3. SMK 87 102 9 10  

4. SALAFIYAH/TAH

FIDZUL QUR’AN 

- 95 - 10 10 

 Jumlah 303 558 30 56 86 

 

Berdasarkan perhitungan 10% dari jumlah populasi dipeloreh jumlah sampel 

86 santri. Sampel penelitian sebanyak 86 santri ini adalah santri pondok pesantren 
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Hidayatul Mubtadiin yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan yaitu, MTs, MA, 

SMK dan santri salah yang hanya menghafalkan al-Qur’an tanpa sekolah formal. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian ini adalah angket tentang persepsi santri terhadap eksistensi 

penolong sebaya berbasis pesantren. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui persepsi santri terhadap eksistensi penolong sebaya berbasis pesantren 

dan angket dalam penelitian ini bersifat tertutup artinya jawaban sudah disediakan 

sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan dalam bentuk 

pilihan ganda. Adapun kisi-kisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3. 

Kisi-kisi Instrument Persepsi Santri  

terhadap Eksistensi Penolong Sebaya Berbasis Pesantren 

 

SUB VARIABEL INDIKATOR DESKRIPTOR 

sikap dan 

keterampilan 

konselor sebaya 

1. Sikap menghormati orang 

lain 

2. Sikap objektif dalam 

menyelesaikan masalah  

3. Keterampilan dalam 

mengendalikan emosi 

4. Kemampuan dalam 

menjaga rahasia orang lain 

1. Menghormati orang lain 

tanpa membedakan RAS 

dan golongan 

2. Menyelesaikan masalah 

menggunakan kerangka 

berfikir konseli 

3. Control emosi konselor 

sebaya dalam konseling 

4. Mampu menjaga rahasia 

yang dimiliki konseli 

Layanan konseling 

sebaya 

Layanan yang diberikan 

konselor sesuai dengan 

prinsip2 dalam konselinbg 

sebaya 

1. Hubungan membantu yang 

dilakukan secara individual 

(one-to-one helping 

relationship),  

2. Kepemimpinan kelompok,  

3. Kepemimpinan diskusi,  
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4. Pemberian pertimbangan,  

5. Tutorial 

dukungan system  Sarana dan prasarana yang 

diberikan lembaga pondok 

pesantren demi kelancaran 

pelayanan konseling sebaya 

pesantren 

1. Pengembangan jejaring 

(networking) 

2. Kegiatan manajemen 

3. Pengembangan dan 

pendidikan bagi konselor 

sebaya 

  

 

Angket persepsi santri terhadap eksistensi penolong sebaya berbasis pesantren ini 

diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. 

a. Validitas 

Validitas yaitu mengenai apa dan seberapa baik suatu alat tes dapat mengukur, 

sedangkan reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama 

ketika diuji berulang kali dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau 

dengan seperangkat butir-butir ekuivalen (equivalent items) yang berbeda, atau dibawa 

kondisi pengujian yang berbeda (Anastasi & Urbina, 1998). 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 

ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran 

yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana ketepatan dan kecermatan 

pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2011). 

Instrument persepsi santri terhadap eksistensi penolong sebaya berbasis pesantren 

ini telah melewati uji validitas dengan menggunakan perhitungan produk moment. 
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Perhitungan product moment ini dipilih karena data yang didapatkan berupa data 

interval. Perhitungan produk moment ini menggunakan program software SPSS for MS 

Windows release 16.0. dengan batasan 0,256. Sehingga item yang memiliki nilai diatas 

0,256 dianggap sahih sedangkan item di bawah 0,256 dianggap gugur. 

 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas berarti keandalan atau konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengukuran atribut yang sama diulang akan memberikan hasil kondisi yang identik atau 

sangat mirip. Reliabilitas dalam penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa hasil numerik 

yang dihasilkan oleh suatu indikator tidak berbeda karena karakteristik dari proses 

pengukuran atau instrumen pengukuran itu sendiri. Kebalikan dari reliabilitas adalah 

pengukuran yang memberikan hasil yang tidak menentu, tidak stabil, atau tidak konsisten 

(Neuman, 2007). 

Menurut Anastasi dan Urbina (1998) reliabilitas merujuk pada konsistensi skor 

yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji-ulang dengan tes yang sama pada 

kesempatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda, 

ataupun dibawah kondisi pengujian yang berbeda. Reliabilitas berasal dari kata 

reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Hasil ukur dapat 

dipercaya apabiladalam beberapakali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama (Azwar, 2011).instrumen dianggap reliable, apabila 

koefisiennya > 0.6 penguji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha. 

Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrument yang skornya bukan 0 dan 

1 (Arikunto, 2002: 171), karena data yang instrument ini berupa interval (1-4) maka 

rumus penghitungan reliabilitasnya menggunakan Alpha. 
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 Penghitungan validitas dan reliabilitas angket dilakukan dengan menyebarkan 

angket pada 30 responden selain subjek penelitian yang sudah masuk dalam sampel 

penelitian.  

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:  

a. Persiapan. Peneliti menyiapkan angket persepsi santri terhadap eksistensi penolong 

sebaya pesantren. Jumlah angket sebanyak responden yang sudah ditentukan melalui 

teknik sampling 

b. Koordinasi dengan pihak pesantren untuk menyiapkan responden yang ditentukan 

secara random 

c. Penyebaran angket. Angket disebarkan secara klasikal, dibagi menjadi 3 kelas. Hal 

ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengkoordinasikan responden. 

d. Tabulasi. Tabulasi ini merupakan kegiatan mengelompokkan data ke dalam tabel 

frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa. Kegiatan tabulasi cording dan 

scoring. Cording adalah pemberian kode pada setiap data yang telah diedit. 

Sedangkan scoring adalah pemberian skor pada pada jawaban responden untuk 

memperoleh data kuantitatif dalam penelitian ini menetukan skor. Penelitian ini 

menggunakan skala likert, jawaban yang disediakan adalah SS = sangat setuju, S = 

setuju, N = Netral, TS = tidak setuju dan STS = sangat tidak setuju. Untuk jawaban 

favorable rentangan skor dari 5-1 sedangkan pernyataan unfavourable sebaliknya 

yaitu 1-5 

 

D. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data 

kuantitatif diskriptif. Disebut deskriptif karena hanya akan mendeskripsikan keadaan 

suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan 
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fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka 

sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang 

membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dengan demikian hasil 

olahan data dengan statistik ini hanya sampai pada tahap deskripsi, belum sampai pada 

tahap generalisasi. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai 

tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran 

secara teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga 

dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus prosesntase, adapun 

rumus tersebut adalah: 

P = f/N X 100 

Keterangan: 

P  : Persentase 

F  : Frekuensi 

N  : Jumlah responden   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada santri dari berbagai jenjang MTs, MA, SMK dan 

Salafiyah di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Kanigoro Blitar yang berlangsung 

mulai bulan September sampai dengan bulan Nopember 2015. Selama tenggang waktu 

tersebut telah dilakukan uji coba angket sekaligus melakukan observasi dan wawancara 

baik kepada ustadz/ustadzah maupun kepada pengasuh pondok pesantren tersebut. 

Pemberian angket dilakukan secara bertahap serta dalam pengisiannya dengan cara 

pendampingan kepada responden, hal ini untuk mengantisipasi pernyataan yang kurang 

dipahami oleh santri sehingga bisa ditanyakan langsung kepada tester. Sampel yang 

digunakan dalam uji coba angket ini adalah santri yang pondok pesantren hidayatul 

mubtadiin pada kelas yang tidak ditunjuk sebagai sampel penelitian, sehingga dapat 

dipastikan homogenitas dengan sampel penelitian yang sebenarnya, mulai dari usia, 

kegiatan yang dilakukan dan latar belakang santri.  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Persentase Responden 

a) Gambaran persentase persepsi sikap dan keterampilan konselor sebaya berbasis 

pesantren 

Untuk mengetahui persepsi santri terhadap sikap dan keterampilan konselor 

sebaya berbasis pesantren, peneliti membagi menjadi tiga kategori (rendah, sedang, 

tinggi). Kategori ini menunjukkan terdapat klasifikasi persepsi santri terhadap sikap dan 
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keterampilan konselor sebaya berbasis pesantren. Berdasarkan pada distribusi normal, 

sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini: 

 

Gb. 4.1. Distribusi Frekuensi Persepsi Santri terhadap Sikap dan Keterampilan  

 

  Dari distribusi ini terlihat bahwa rerata dari persepsi santri terhadap sikap 

dan keterampilan konselor sebaya pesantren sebesar 42.57 dengan standard deviasi 

sebesar 4.35. Dari hasil ini bisa dilakukan pembagian menjadi tiga kategori, yaitu: 

rendah, sedang dan tinggi dengan mendasarkan pada perhitungan rerata dan standard 

deviasi. Untuk mencari SD diperoleh dari rerata dikurangi standard deviasi dengan 

pembagian sebagai berikut: 

1. Skor untuk kategori rendah dimulai dari 0 sampai dengan X-SD (42.57 – 4.35)= 0 

38.22 

2. Skor untuk kategori sedang dimulai dari X-1SD sampai dengan X + 1SD (42.57-

4.35) s/d (42.57 + 4.35)= 38.22 – 46.92 

3. Skor untuk kategori tinggi adalah skor-skor yang lebih besar dari 46.92 
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Berdasarkan distribusi ini maka, bisa dilakukan perhitungan frekuensi masing-

masing kategori berdasarkan skor yang diperoleh, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Tingkat Persepsi Santri Terhadap Sikap dan Keterampilan 

 

Ketegori Persepsi Kriteria Frekuensi Total (%) 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

0 – 38.22 

38.5 – 46.92 

≥ 47 

5 

71 

10 

5.81 

82.56 

11.63 

Total  86  

 

 Dari hasil yang diperoleh di atas dapat dilihat bahwa tingkat persepsi santri 

terhadap sikap dan keterampilan konselor sebaya berbasis pesantren yang tertinggi ada 

pada kategori kemampuan sedang, yang berarti, para santri mendapatkan layanan 

konseling sebaya rata-rata mempersepsi sikap dan keterampilan konselor sebaya berbasis 

pesantren pada kategori sedang, hal ini ditunjukkan dengan skor sebesar 82.56%  . skor 

82.56% termasuk sangat tinggi dibandingkan dengan dua kategori lainnya yang hanya 

mendapat 5.81 kategori rendah, 11.63 untuk kategori tinggi. 

 Untuk  lebih jelasnya distribusi persepsi santri terhadap sikap dan keterampilan 

konselor sebaya berbasis pesantren tersebut dapat dilihat pada diagram batang dibawah 

ini:   
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Gb. 4.2. Persepsi Santri terhadap Layanan Konseling Sebaya Pesantren 

 

b) Gambaran prosestase persepsi pelaksanaan konseling sebaya 

Untuk mengetahui persepsi santri terhadap pelaksanaan konseling sebaya berbasis 

pesantren, peneliti membagi menjadi tiga kategori (rendah, sedang, tinggi). Kategori ini 

menunjukkan klasifikasi persepsi santri terhadap sikap dan keterampilan konselor sebaya 

berbasis pesantren. Berdasarkan pada distribusi normal, sebagaimana dijelaskan dalam 

gambar berikut ini: 
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Gb. 4.3. Persepsi Santri terhadap Pelaksanaan Konseling Sebaya Pesantren 

 

 Dari distribusi ini terlihat bahwa rerata dari persepsi santri terhadap pelaksanaan 

konseling sebaya pesantren sebesar 42.71 dengan standard deviasi sebesar 4.906. Dari 

hasil ini bisa dilakukan pembagian menjadi tiga kategori, yaitu: rendah, sedang dan 

tinggi dengan mendasarkan pada perhitungan rerata dan standard deviasi. Untuk mencari 

SD diperoleh dari rerata dikurangi standard deviasi dengan pembagian sebagai berikut: 

1. Skor untuk kategori rendah dimulai dari 0 sampai dengan X-SD (0 – 37.804) 

2. Skor untuk kategori sedang dimulai dari X-1SD sampai dengan X + 1SD (37.804 – 

47.62) 

3. Skor untuk kategori tinggi adalah skor-skor yang lebih besar dari 48 

Berdasarkan distribusi ini maka, bisa dilakukan perhitungan frekuensi masing-

masing kategori berdasarkan skor yang diperoleh, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Tingkat Persepsi Santri Terhadap Layanan Konseling Sebaya 

 

Ketegori Persepsi Kriteria Frekuensi Total (%) 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

0 – 37.804 

38 – 47.62 

≥ 48 

11 

68 

7 

12.79 

79.07 

8.14 

Total  86  

 

 Dari hasil yang diperoleh di atas dapat dilihat bahwa tingkat persepsi santri 

terhadap pelaksanaan konseling sebaya berbasis pesantren yang tertinggi ada pada 

kategori kemampuan sedang, yang berarti, para santri mendapatkan layanan konseling 

sebaya rata-rata mempersepsi sikap dan keterampilan konselor sebaya berbasis pesantren 

pada kategori sedang, hal ini ditunjukkan dengan skor sebesar 79.07% . skor 79.07% 

termasuk sangat tinggi dibandingkan dengan dua kategori lainnya yang hanya mendapat 

12.79 kategori rendah, 8.14 untuk kategori tinggi. 
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 Untuk lebih jelasnya distribusi persepsi santri terhadap pelaksanaan konseling 

sebaya berbasis pesantren tersebut dapat dilihat pada diagram batang dibawah ini: 

  

Gb. 4.4. Histogram Persepsi Santri terhadap Layanan Konseling Sebaya Pesantren 

  

c) Gambaran persentase persepsi dukungan sistem dalam pelaksanaan konseling 

sebaya pesantren  

 

Untuk mengetahui persepsi santri terhadap dukungan sistem pelaksanaan 

konseling sebaya berbasis pesantren, peneliti membagi menjadi tiga kategori (rendah, 

sedang, tinggi). Kategori ini menunjukkan klasifikasi persepsi santri terhadap dukungan 

sistem pelaksanaan konseling sebaya berbasis pesantren. Berdasarkan pada distribusi 

normal, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini: 
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Gb. 4.5. Persepsi Santri terhadap Dukungan Sistem Pelaksanaan Konseling Sebaya 

 

 Dari distribusi ini terlihat bahwa rerata dari persepsi santri terhadap dukungan 

pelaksanaan konseling sebaya pesantren sebesar 39.74 dengan standard deviasi sebesar 

4.548. Dari hasil ini bisa dilakukan pembagian menjadi tiga kategori, yaitu: rendah, 

sedang dan tinggi dengan mendasarkan pada perhitungan rerata dan standard deviasi. 

Untuk mencari SD diperoleh dari rerata dikurangi standard deviasi dengan pembagian 

sebagai berikut: 

1. Skor untuk kategori rendah dimulai dari 0 sampai dengan X-SD (0 – 35.192) 

2. Skor untuk kategori sedang dimulai dari X-1SD sampai dengan X + 1SD (35.192 – 

44.288) 

3. Skor untuk kategori tinggi adalah skor-skor yang lebih besar dari 44.288 
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Berdasarkan distribusi ini maka, dapat dilakukan perhitungan frekuensi masing-

masing kategori berdasarkan skor yang diperoleh. Distribusi sebaran data lengkap dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 

Distribusi Tingkat Persepsi Santri Terhadap Dukungan sistem pelaksanaan 

konseling sebaya 

 

Ketegori Persepsi Kriteria Frekuensi Total (%) 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

0 – 35.192 

35.5 – 44.288 

≥ 45 

7 

64 

15 

8.14 

74.42 

17.44 

Total  86  

 

 

 Dari hasil yang diperoleh di atas dapat dilihat bahwa tingkat persepsi santri 

terhadap dukungan system, pelaksanaan konseling sebaya, sikap dan keterampilan 

konselor sebaya berbasis pesantren yang tertinggi ada pada kategori kemampuan sedang. 

Hal ini mengindikasikan bahwa para santri mendapatkan layanan konseling sebaya rata-

rata mempersepsi sikap dan keterampilan konselor sebaya berbasis pesantren pada 

kategori sedang, hal ini ditunjukkan dengan skor sebesar 74.42%. Skor tersebut termasuk 

dalam kategori sangat tinggi dibandingkan dengan dua kategori lainnya yang hanya 

mendapat 8.14 dalam kategori rendah dan 17.44 dalam kategori tinggi. 

 Untuk  lebih jelasnya distribusi persepsi santri terhadap sikap dan keterampilan 

konselor sebaya berbasis pesantren tersebut dapat dilihat pada diagram batang dibawah 

ini:  
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Gb. 4.6. Distribusi Frekuensi Persepsi Santri terhadap Dukungan Sistem 

 

C. PEMBAHASAN 

Eksistensi penolong sebaya di pondok pesantren menjadi hal yang sangat vital 

dalam penyelesaian kasus atau masalah yang dihadapi santri. Secara empiris terbukti 

bahwa kehadiran penolong sebaya di pondok pesantren memiliki urgensi dan 

keberterimaan di kalangan santri. Persepsi santri terhadap pelaksanaan, layanan dan 

dukungan sarana prasarana terhadap penolong sebaya secara umum sangat positif 

meskipun dalam implementasinya aktivitas penolong sebaya berada dalam rerata 

sedang.  

Namun demikian, sebagian santri telah memposisikan sikapnya sebagai pihak 

yang sangat berkepentingan dan menyambut positif kehadiran penolong sebaya sebagai 

unsur yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah santri. Persepsi santri positif 
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terhadap pelaksanaan penolong sebaya lebih didasari oleh pengalaman santri tentang 

kompleksitas dan penyelesaian masalah yang bersifat sentralistik oleh ustadz/ustandzah 

dan seluruh jajarannya yang cenderung bersifat instruktif dan indoktrinatif. Dalam posisi 

seperti ini, kehadiran dan peran penolong sebaya yang lebih bersifat humanistik dan 

dialogis dengan prinsip kesebayaan diangap sebagai aktivitas yang menyenangkan. 

Kedekatan dan kesamaan pandang dalam menyikapi setiap masalah menjadikan 

penolong sebaya di pondok pesantren  sebagai agen perubahan sikap santri yang sangat 

solutif dan adaptif terhadap situasi lingkungan pesantren. 

Dalam kajian psikologis, persepsi seseorang terhadap objek sikap biasanya 

dimunculkan dalam bentuk respon ungkapan kata (verbal expression) dan tingkah laku 

nyata (overt behavior). Ungkapan kata bisa berbentuk pendapat-pendapat mengenai 

objek dan ungkapan perasaan senang dan tidak senang (emotion) dalam menghadapi 

objek sikap (Lefton, 1979). Respon ungkapan kata dalam praktiknya pada diri individu 

selalu berangkaian dan sulit dipisahkan dengan respon tingkah laku. Biasanya respon 

yang berbentuk ungkapan perasaan dan uangkapan pendapat akan mendasari 

terbentuknya dan terlaksananya respon tingkah laku. Namun demikian, ada pula 

munculnya respon tingkah laku tanpa didasari oleh ungkapan perasaan dan pendapat 

(persepsi) yang positif, sehingga respon yang demikian itu biasanya tidak bertahan lama 

dan mudah menimbulkan rasa frustrasi dan bosan dalam mengahadpi objek sikap.  

Kajian tentang persepsi pasti akan selalu terkait dengan kajian sikap karena 

memang persepsi merupakan bagian dari sikap. Lambert & Lambert mengetengahkan 

tiga komponen sikap yaitu cara berpikir, cara merasakan dan cara mereaksi. An attitude 

isi an organized and concistent manner of thinking, feeling, and reacting with regard to 

people, groups, social issues, or more generally, eny event in one’s environment 

(Lambert & Lambert, 1964;50). Ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang 
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paling mendasar yang berhubungan dengan pikiran dan keyakinan seseorang, persepsi-

persepsinya dan pendapat-pendapatnya terhadao objek yang dihadapi. 

Terkait dengan respon sikap yang berupa persepsi santri terhadap eksistensi 

penolong sebaya, dapat diungkapkan bahwa, penolong sebaya harus mampu 

memberikan pengaruh yang kuat terhadap penyelesaian masalah santri dengan berupaya 

menampilkan dirinya sebagai pribadi yang menarik, berpengetahuan, berempati dan 

bersimpati terhadap santri agar mereka mendapat persepsi positif. Persepsi positif akan 

berlanjut pada perubahan pemahaman ke arah positif dan selanjutnya akan diikuti oleh 

perubahan perilaku yang positif pula di kalangan santri. Santri harus memiliki persepsi, 

pendapat dan fikiran yang positif terhadap eksistensi penolong sebaya, sehingga peran 

yang dilakukan penolong sebaya dalam memabantu menyelesaikan masalah mendapat 

kepercayaan yang tinggi dari pihak santri. 

Oleh karena begitu kuatnya posisi penolong sebaya sebagai objek sikap (agen 

pembaharu) terhadap perubahan dan penyelesaian masalah yang dihadapi santri, maka 

kapasistas, kredibilitas dan integritas penolong sebaya perlu dibangun sebaik mungkin, 

baik dalam tataran penampilan pisik maupun kekuatan kepribadiannya, sehingga 

penolong sebaya akan menjadi role model di kalangan santri. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini masih perlu diungkap lebih jauh lagi tentang tanggapan atau pandangan 

santri terhadap “penolong sebaya ideal” yang diidamkan oleh santri dan seluruh 

komunitas pesantren. Penolong sebaya ideal menjadi sangat mendesak untuk segera 

dilakukan penelitian, karena posisi dan peran penolong sebaya yang memang bukan 

sebagai konselor profesional, sehingga akan diperoleh postur penolong sebaya khas 

untuk kalangan pondok pesantren yang memang memiliki ke-khas-an juga.  

Terkait dengan hasil-hasil penelitian ini, sangat wajar jika persepsi santri 

terhadap keberadaan penolong sebaya masih dalam kategori sedang. Hal ini bukan 
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berarti persepsi santri terhadap penolong sebaya tidak positif, tetapi lebih pada 

pemberian gambaran bahwa peran dan kapasitas serta kredibilitas penolong sebaya 

memiliki potensi besar untuk ditingkatkan agar dapat menjadi penolong yang efektif 

dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perbantuan yang didasarkan atas 

kesebayaan dan kesamaan tanggungjawab.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Persepsi santri terhadap pelaksanaan konseling sebaya berbasis pesantren 

berada dalam kategori sedang. Artinya, sebagian besar santri memiliki pemahaman 

yang sama bahwa eksistensi penolong sebaya di pesantren masih perlu ditingkatkan 

agar penolong sebaya di pesantren memiliki kontribusi lebih besar lagi dalam 

membantu penyelesaian masalah santri. 

Demikian pula yang terkait dengan kualitas layanan penolong sebaya masih 

perlu ditingkatkan dan dioptimalkan seiiring dengan persepsi positif santri terhadap 

layanan penolong sebaya. Sebagian besar santri memiliki persepsi “sedang” dalam hal 

pemberian layanan bantuan penyelesaian masalah santri. Optimalisasi peran santri 

menjadi bagian yang mendesak karena hampir semua santri membutuhkan kualitas 

layanan yang lebih optimal. 

Dukungan sistem kelembagaan dan sarana prasarana pesantren terhadap peran 

penolong sebaya dalam menjalankan fungsinya juga masih dalam kategori “sedang”. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ditingkatkan peran aktif lembaga dalam 

mendukung keberadaan penolong sebaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 

sistem pembelajaran di pesantren.  
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B. Saran 

Terkait dengan simpulan penelitian ini, sejumlah saran diajukan, yaitu:  

1. Untuk meningkatkan persepsi santri terhadap eksistensi penolong sebaya di pondok 

pesantren perlu dilakukan pengembangan model penolong sebaya yang memiliki 

keunikan sesuai dengan karakteristik pesantren. 

2. Perlu diungkap persepsi santri tentang “penolong sebaya ideal” yang efektif dan 

adaptif terhadap karakteristik unik pesantren dan situasi masyarakat terus berubah 

yang diprediksi juga akan mempengaruhi pola kehidupan di lingkungan pesantren. 

3. Perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman santri terhadap peran dan 

tanggungjawab penolong sebaya dalam melaksanakan perbantuan penyelesaian 

masalah santri, sehingga terjadi saling dukung dan saling hormat terhadap kinerja 

penolong sebaya.  
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