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ABSTRACT
Altruism is an attitude of caring and willing to help despite the lack of benefits offered or the absence of
hope to get rewarded, but people nowadays influenced of bad globalization in various joints of human life
has begun to eliminate humanities velues in possession, including students in boarding school, majorities
studens become selfish. The purpose of this research is to observe altruism in students of Babun Najah
boarding school also to know the factor causing they‘re altruism habits. This research used descriptive
qualitative method with 10 students as sample research. Observer using observation and interview get
the data after all analysis with data reduction, display data, and tondution from the fact. The results of
data analysis show that there students here still owned altruism in they‘re habits. It shows from they help
friends, feel what their friends feel. Willing to give what is owned for others even though he is also in
need, still and all also get that there are students selfish, ignoring friends who need help. So, from these
fact students still need guidance to be a person who created a noble personality and be responsible also
need their parents and lectures support.
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ABSTRAK
Perilaku altruisme merupakan sikap kepedulian dan mau membantu meskipun tidak adanya keuntungan
yang ditawarkan atau tidak adanya harapan untuk mendapatkan imbalan, namun akibat pengaruh
globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan manusia telah mulai menghilangkan nilai-nilai kemanusian
yang dimiliki, termasuk santri di pondok pesantren, berupa nilai-nilai atau kebiasaan saling tolongmenolong sesama teman secara ikhlas menjadi sikap yang tidak baik yaitu mementingkan diri sendiri.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku altruisme santri di pondok Pesantren Modern Babun
Najah Banda Aceh dan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya perilaku altruisme pada santri di
pondok Pesantren Modern Babun Najah Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang santri. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan
wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data (display data) dan
menarik kesimpulan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perilaku altruisme masih dimiliki oleh
sebahagian santri seperti mau menolong temannya yang sedang kesulitan, sedih melihat temannya yang
kesusahan dan rela memberikan apa yang dimiliki untuk orang lain walaupun dirinya juga sedang
membutuhkan, namun pada santri lainnya perilaku ini tergolong kurang seperti mementingkan dirinya
sendiri, enggan untuk menolong teman yang kesulitan serta tidak pernah sungguh-sungguh dalam
memberikan pertolongan, dengan begitu santri masih membutuhkan bimbingan, arahan dan
pengembangan agar perilaku tersebut dapat dimiliki oleh seluruh santri yang menetap di pondok
pesantren, sehingga terciptalah kepribadian yang berbudi luhur dan bertanggung jawab. Beberapa faktor
yang mempengaruhi perilaku altruisme pada santri, diantaranya orang tua dan kepribadian santri itu
sendiri.
Kata Kunci : Altruisme, santri, pesantren
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PENDAHULUAN
Masa remaja merupakan tahapan perkembangan yang sangat penting dan dilematis
karena pada tahapan ini anak memasuki masa transisi dalam hidupnya, mereka masih dianggap
sebagai anak-anak sedangkan disisi lain mereka tidak ingin lagi dianggap seperti anak-anak.
Menurut Santrock (2003:75) “Remaja diartikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak
menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, kognitif dan sosial-emosional”.
Menurut pendapat diatas masa remaja disebut juga masa kehausan sosial, yang ditandai
dengan keinginan untuk bergaul dan diterima oleh lingkungan kelompok teman sebayanya.
Penolakan dari kelompok teman sebaya dapat membuat remaja frustasi dan menjadikan dirinya
terisolasi dari lingkungan teman bermainnya dan merasa rendah diri. Namun sebaliknya
apabila remaja dapat diterima oleh rekan sebayanya dan bahkan menjadi idola tentunya akan
membuatnya merasa bangga dan memiliki kehormatan dalam dirinya.
Kepribadian remaja dapat terbentuk dari lingkungan keluarga, teman sebaya, serta
lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan berperan aktif dalam membentuk kepribadian
remaja dimana dengan pendidikan remaja dapat memahami baik dan buruknya sesuatu hal
yang dilakukan. Salah satu lembaga pendidikan yang memfasilitasi peserta didik dalam
membentuk kepribadian remaja adalah pondok pesantren. Menurut Ahmad Tafsir (2012:18)
“Pesantren adalah lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia yang telah berfungsi sebagai
salah satu pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim Indonesia”. Menurut
pendapat diatas pondok pesantren merupakan tempat bagi anak bangsa untuk
mengembangkan sikap dan perilaku yang ada pada dirinya, perilaku baik tersebut tidak hanya
terfokus aspek religius saja tetapi perilaku lainnya.
Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan islam yang mewajibkan para
peserta didiknya yang disebut santri untuk menetap di asrama selama masa pendidikan yang di
tentukan. Berdasarkan pendapat Zamakhsyari (2008:43) ”pesantren ialah lembaga pendidikan
tradisional islam untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran islam dengan
menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman hidup sehari-hari”. Menurut
pendapat diatas pesantren sebagai lembaga pendidikan islam sangat menekankan pentingnya
mengajarkan moral keagamaan pada setiap santri.
Ciri khas dari santri ialah memiliki kepribadian yang santun, berperilaku baik, setia
kawan, seperti bersedia menolong teman yang sakit atau menolong teman yang kehabisan uang
jajan dan memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, oleh sebab itulah dengan memiliki
kepribadian tersebut diharapkan dapat menghasilkan generasi yang gemilang, dengan demikian
maka penerus bangsa nantinya adalah manusia-manusia yang tidak hanya memiliki prestasi
yang cemerlang, namun juga peduli pada sesama serta memiliki akhlak yang mulia. Perilaku
prososial sangat ditekankan pada santri karena diharapkan dapat menjadi contoh bagi
masyarakat ataupun lembaga pendidikan umum lainnya baik yang menerapkan sistem asrama
(boarding school) ataupun tidak.
Pondok pesantren juga diharapkan mampu membentuk generasi bangsa yang berakhlak
mulia berguna untuk mengurangi kerusakan moral yang terjadi di lingkungan masyarakat saat
ini.
Modernisasi telah merambah pada berbagai bidang kehidupan umat manusia,
termasuk pesantren. Modernisasi yang dilaksanakan di dunia pesantren memiliki
karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pembaruan lainnya.
Keunikannya terletak pada kealotan dan kuatnya proses tarik-menarik antara sifat
dasar pesantren yang tradisional dengan potensi dasar modernisasi yang
progresif dan senantiasa berubah.(Nata, 2001:150)
Berdasarkan pendapat diatas modernisasi telah merubah segala aspek kehidupan
manusia termasuk merubah tata bersikap dalam keseharian tidak terkecuali pada santri di
pesantren. Kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini menyebabkan semakin banyak santri
yang mementingkan dirinya sendiri dan berkurangnya rasa kepedulian pada sesama. Semakin
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banyaknya aktivitas setiap orang, maka semakin sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga
menimbulkan sikap individualisme yang menjadi ciri dari manusia modern masa kini.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 14
Oktober 2016, beberapa santri di pondok Pesantren Modern Babun Najah peneliti mendapati
bahwa pada kesehariannya para santri mengalami banyak permasalahan seperti tingginya
berkurangnya kepedulian antar sesama santri, tidak saling berbagi dan kurangnya sikap tolong
menolong sehingga membuat banyak santri merasa tidak nyaman tinggal di pondok pesantren
akibatnya banyak yang pindah, menurut data awal yang telah peneliti himpun dari bagian tata
usaha pesantren Babun Najah, pada tahun 2015 jumlah santri yang pindah adalah 45 orang
santri sedangkan pada tahun 2016 santri yang pindah berjumlah 52 orang santri. Berdasarkan
hasil studi awal peneliti dengan guru pamong asrama mengatakan bahwa permasalahanpermasalahan yang dialami oleh santri di Pondok Pesantren Modern Babun Najah memang
selalu terjadi atau sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan pesantren sehingga ini sudah
dianggap wajar, namun pada kenyataannya yang dianggap sepele inilah merupakan akar dari
permasalahan lainnya.
Hakekatnya pesantren merupakan tempat membina dan membentuk akhlak santri
dapat dilakukan dengan mudah karena di pesantren santri saling berinteraksi secara langsung
selama 24 jam, akan tetapi kehidupan di pesantren sebenarnya juga banyak mengalami
problematika, diantaranya para santri banyak yang kurang peduli terhadap keadaan teman
yang kurang dekat dengannya. Para santri hanya memberikan pertolongan apabila ada imbalan
atau timbal balik yang diterima. Permasalah-permasalahan di atas bersebrangan dengan
karakteristik pesantren yang mengedepankan solidaritas, kegotongroyongan, kebersamaan,
dan sikap saling tolong menolong secara ikhlas yang dikenal dengan perilaku altruistik.
Perilaku altruisme merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang memberikan
keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri.
Menurut David (2012:25) menjelaskan bahwa “perilaku altruisme adalah perhatian terhadap
kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri”. Berdasarkan pendapat tersebut
perilaku altruisme ialah tindakan menolong orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri.
Perilaku altruisme pada remaja khususnya santri di pondok pesantren muncul dari perilaku
proses peniruan atau proses belajar dari para gurunya sehingga santri mampu berperilaku
menyenangkan terhadap teman santri lainnya, mereka akan memperoleh pujian atas perilaku
yang diberikan tersebut. Perilaku altruisme ini juga dapat meningkatkan dukungan sosial dalam
masyarakat, menambah rasa syukur (mendapatkan perspektif yang positif) dan dapat
membangun masyarakat yang lebih baik.
Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan bahwa santri yang memiliki sikap
altruisme yang baik akan mudah dalam menolong dan peduli pada sesamanya sedangkan santri
yang memiliki sikap altruisme rendah akan acuh tak acuh pada sesasamanya atau orang lain,
oleh karena itu peneliti ingin melihat “Analisis Perilaku Altruisme pada Santri di Pondok
Pesantren Modern Babun Najah Banda Aceh”.
LANDASAN TEORI
Perilaku altruisme adalah perilaku menolong yang timbul bukan karena adanya tekanan
atau kewajiban melainkan tindakan tersebut lebih bersifat sukarela. Baron & Byrne (2005:92)
menjelaskan bahwa altruisme merupakan tingkah laku yang merefleksikan pertimbangan untuk
tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan orang lain”.menurut pendapat diatas perilaku
prososial adalah perilaku menolong tanpa mempertimbang keuntungan bagi yang memberikan
pertolongan. Seseorang yang memiliki perilaku ini biasanya sangat mudah dalam menawarkan
pertolongan bagi orang asing yang sama sekali tidak dikenalinya. Taufik (2012:116) “membagi
perilaku altruistik menjadi dua yaitu perilaku menolong yang ikhlas dengan perilaku menolong
yang egois”. Menurut pendapat diatas dalam memberikan pertolongan seseorang memiliki dua
motif (dorongan) yaitu menolong secara ikhlas (Cuma-Cuma) dan menolong secara egois,
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perilaku menolong yang egois bertujuan untuk mencari manfaat baik bagi si penolong maupun
bagi yang ditolong.
Definisi lain menyebutkan bahwa perilaku prososial ini merupakan tindakan suka rela
yang diberikan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa
mengharapkan apapun. Sebagaimana Sears (2009:457) “perilaku altruisme adalah tindakan
individu secara suka rela untuk membantu orang lain tanpa pamrih maupun untuk sekedar
beramal baik”. Altruisme merupakan sikap tolong menolong yang timbul akibat dari adanya
keinginan untuk membantu orang lain dimana seseorang yang memiliki sikap ini lebih
mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiannya sendiri dan seseorang yang
memiliki sikap altruistik ini memiliki motivasi dan keinginan yang besar untuk selalu menolong
orang lain. Dorongan altruisme merupakan dorongan ketulusan hati untuk selalu memberikan
bantuan pada setiap orang tanpa menuntut balasan pada orang yang tidak dikenal, yang
mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menolong orang lain, altruisme merupakan perilaku
yang lebih mementingkan kesejahteraan orang lain dari pada dirinya sendiri. Altruisme sendiri
muncul karena adanya dorongan dari dalam diri seseorang yang menunjukkan pada suatu
tindakan atau perbuatan untuk selalu dapat menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
Altruisme merupakan perilaku yang lebih menunjukkan pada tindakan yang memotivasi
keuntungan untuk orang lain dari pada keuntungannya sendiri. Dorongan altruisme merupakan
dorongan yang berasal dari hati untuk selalu memberikan bantuan pada setiap orang tanpa
pamrih.
Menurut Frans (Nufus, 2012:4) mengatakan bahwa, “Altruisme sebagai perilaku
membantu atau menghibur yang diarahkan pada individu yang membutuhkan pertolongan,
ketika sedang sakit, atau sedang mengalami tekanan.” Berdasarkan pendapat tersebut altruisme
merupakan perilaku menolong yang diberikan ketika seseorang berada dalam kesulitan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku altruisme adalah tindakan yang
diberikankan atau ditujukan untuk menolong orang lain dan memberi manfaat secara positif
bagi orang lain atau orang yang dikenai tindakan tersebut dan dilakukan secara suka rela tanpa
mengharapkan imbalan apa pun, atau hanya sekedar untuk persahabatan, sikap ini tidak
berdasarkan tekanan atau norma bahkan sikap ini terkadang dapat merugikan bagi si penolong.
Perilaku prososial ini juga merupakan sikap kepedulian dan mau membantu meskipun tidak
adanya keuntungan yang ditawarkan atau tidak adanya harapan untuk mendapatkan imbalan.
METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif (Qualitative
Research), yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi
yang menyelidiki perilaku altruisme pada santri. Dalam penelitian ini juga menggunakan
metode deskriptif yang berguna untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena aktual.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu merupakan
penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang
ada, menyangkut keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan serta
untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di pondok pesantren. Penelitian deskriptif
ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana analisis perilaku altruisme pada santri di
pondok pesantren modern Babun Najah Banda Aceh.
Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di pondok pesantren Modern Babun
Najah yang beralamat di Jl. Kebon Raja Desa Doy Kec. Ulee Kareng Banda Aceh. Lokasi penelitian
ini dipilih karena terlihat banyaknya fenomena yang menunjukkan adanya variasi perilaku
altruisme pada santri yaitu ada yang kurang dan ada yang tinggi. Berdasarkan informasi yang
peneliti peroleh dari pamong, para guru, orangtua dan santri di pondok pesantren tersebut,
santri di pondok pesantren ini juga masih berada pada masa remaja di mana masih sangat labil
dan membutuhkan bimbingan.
Subjek penelitian adalah suatu benda atau lembaga yang sifat atau keadaannya akan di
teliti, maka subjek dalam penelitian ini ialah para santri yang memiliki perilaku altruisme yang
rendah dan perilaku altruisme tinggi yang duduk di kelas VII, VIII dan IX Tsanawiyah di pondok
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pesantren modern Babun Najah Banda Aceh. Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan
oleh peneliti, maka subjek penelitian yang diambil adalah 10 orang dari keseluruhan subjek.
Cara pengambilan subjek penelitiannya ialah secara acak atau menggunakan random sampling.
Adapun objek dalam penelitian ini ialah perilaku altruisme pada santri pondok pesantren.
Untuk memperoleh sejumlah data dalam penelitian ini digunakan instrumen
penelitian dengan wawancara terstruktur. Wawancara dimaksudkan untuk menggali
informasi berkaitan dengan perilaku altruisme pada santri di pondok pesantren Modern
Babun Najah banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara
yang terstruktur untuk dijawab oleh responden yang telah ditetapkan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah meruduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan
berdasarkan hasil data yang diperoleh dari observasi dan wawancara sehingga hasil analisis
data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan akurat. Moleong (2005:247) mengatakan
bahwa “ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai
sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan,
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya”.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan secara terperinci maka selanjutnya peneliti
membahas hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk memperkuat hasil wawancara tersebut,
peneliti menggunakan teori-teori yang dapat menunjang penelitian ini sehingga peneliti dapat
mempertanggung jawabkan hasil penelitian secara bijak. Data-data yang peneliti dapatkan dari
literatur yang jelas dan tentunya mendukung hasil penelitian. Selanjutnya penelitian mengenai
analisis perilaku altruisme pada santri dapat tergambarkan dengan jelas dan menyeluruh dari
semua aspek yang telah peneliti ungkapkan diawal pembahasan.
Keseluruhan responden telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan
peneliti, baik responden yang memiliki perilaku altruisme tinggi maupun yang memiliki
perilaku altruisme yang rendah. Berdasarkan responden dalam penelitian ini yang
keseluruhannya adalah remaja yang mana masa remaja adalah masa dimana individu memiliki
banyak tugas perkembangannya, salah satu tugas perkembangan remaja adalah mencapai dan
memperlihatkan tingkah laku yang secara sosial dapat dipertanggung jawabkan seperti
mengikuti kegiatan sosial sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab atau menghormati
serta menaati nilai-nilai sosial yang berlaku dilingkungannya. Menurut Rahmawati (2015:10)
“Masa remaja yang merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa
dengan perubahan fisik dan psikologis yang sangat membutuhkan dukungan dan
pengertian dari keluarga untuk dapat melewatinya. Kurangnya dorongan, dukungan
dan bimbingan dari keluarga membuat remaja merasa begitu bebas terhadap setiap
tindakan yang dilakukan sehingga lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang
remaja yang mandiri. Penelitian yang banyak dilakukan tentang perkembangan
remaja menyatakan bahwa pencapaian kemandirian psikologis merupakan salah
satu tugas perkembangan yang penting dari masa remaja, pencapaian kemandirian
psikologis oleh remajadapat dicapai melalui hubungan orangtua dengan remaja
yang positif dan suportif”.
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah
masa dimana seseorang membutuhkan banyak perhatian dan dukungan, baik dari keluarga
maupun dari lingkungan sosialnya sehingga membuat remaja percaya diri dalam menjalani
perannya sebagai seorang santri, karena umumnya santri yang menetap di pesantren adalah
santri yang sedang berada pada masa remaja awal hingga remaja akhir dimana mereka sangat
membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menjadi pribadi yang membanggakan.
Kehidupan santri di pondok pesantren dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan
baik terhadap semua kegiatan dan mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Situasi yang sering
dihadapi santri seperti kurangnya perhatian dari orangtua, padatnya kegiatan yang harus
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dijalani oleh setiap santri, ketatnya peraturan yang harus dipatuhi oleh santri dan kehidupan
pondok pesantren yang memisahkan antara santri putra dan santri putri membuat santri
mengalami banyak permasalah dengan lingkungan sosialnya. Menurut Ali dan Asrori (2008)
“Melihat realita kehidupan santri di pondok pesantren modern yang menghadapi
banyak tekanan dan padatnya jadwal sehari-hari, membuat santri melakukan
pelanggaran sebagai wujud sikap menentang yang pada umumnya ditunjukkan oleh
remaja. Pada periode perkembangannya, remaja mengalami tahapan masa
menentang (trotzalter) yang di tandai dengan adanya perubahan mencolok pada
diri remaja baik aspek fisik maupun psikis, sehingga menimbulkan reaksi emosional
dan perilaku radikal”.
Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa umumnya santri yang tinggal di
pondok pesantren pastinya mengalami banyak permasalahan, baik dengan lingkungannya
maupun dengan jadwal dan peraturan yang ditetapkan oleh pesantren itu sendiri sehingga
menyebabkan banyak santri yang tertekan, berperilaku menentang seperti melakukan
pelanggaran dan memunculkan reaksi emosional terhadap santri lainnya yang berada di
lingkungan yang sama dengannya. Manivestasi dari perilaku emosional santri turut berdampak
pada perilaku sosialnya yang salah satunya adalah perilaku altruisme, dimana perilaku ini
semakin hari semakin memudar diantara santri, walaupun tidak menutup kemungkinan masih
terdapat santri masih menjunjung tinggi perilaku tersebut.
Menurut Crisp dan Turner (2007:231) altruisme merupakan perbuatan prososial yang
bermanfaat pada orang lain tetapi tidak mengarah pada kepentingan perorangan. Menurut
pendapat diatas perilaku altruisme ialah perilaku menolong yang tidak hanya tertuju pada
perseorangan saja namun pada setiap orang yang membutuhkan.
Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 5 dari 10 orang responden
yang menjunjung tinggi perilaku altruisme dan sisanya memiliki perilaku altruisme yang jauh
dari harapan. Responden yang memiliki perilaku altruisme tinggi tersebut benar-benar
menunjukkan perilaku altruisme dalam kesehariannya bukan karena tuntutan penelitian,
sedangkan sisanya menunjukkan bahwa sebenarnya dalam diri mereka juga terdapat perilaku
tersebut namun dikarenakan oleh berbagai faktor pengalamannya di masa lalu menyebabkan
responden enggan memberikan pertolongan. Penyebab lainnya yang membuat santri
berperilaku altruisme rendah ialah karena kurang adanya upaya dari pesantren untuk
mengalakkan perilaku altruisme itu sendiri.
Selain itu penyebab responden memiliki perilaku altruisme yang kurang juga
dipengaruhi oleh rasa tidak berkepentingan dengan orang lain atau mementingkan diri sendiri
sehingga menyebabkan responden menolak untuk membantu orang lain, disisi lain juga
dipengaruhi oleh tingginya rasa senioritas sehingga untuk membantu adik kelasnya dianggap
dapat menurunkan reputasinya sebagai senior.
Peran orang tua ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap tingginya perilaku
altruisme pada diri setiap remaja terutama santri. Hal ini terbukti dari hasil komunikasi
personal dengan 5 responden yang menjunjung tinggi perilaku altruisme tidak lain karena
dipengaruhi oleh faktor pola asuh dari kedua orang tua. Menurut Desmita (2011) “Hubungan
orang tua yang suportif memungkinkan remaja untuk dapat mengungkapkan perasaan positif
maupun negatif yang dapat membantu perkembangan sosial remaja dan mencapai kemandirian
yang bertanggung jawab”. Menurut pendapat diatas peran orang tua sangat membantu
perkembangan anak tidak hanya dalam perkembangan fisiknya tapi juga dalam pembentukan
karakter.
Suasana hati juga ikut mempengaruhi responden dalam memberikan pertolongan atau
bantuan baik responden yang memiliki perilaku altruisme tinggi maupun yang kurang,
berdasarkan hasil komunikasi personal dengan responden yang memiliki perilaku altruisme
kurang, umumnya responden enggan menolong karena sedang berada pada suasana hati yang
tidak baik, sehingga responden takut jika bantuan yang diberikan malah akan memperburuk
suasana hati responden itu sendiri. Berbeda halnya dengan responden yang menjunjung tinggi
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perilaku altruisme, menurut responden suasana hati tidaklah mempengaruhi pertolongan yang
akan diberikan karena responden lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri.
Umumnya responden yang menjunjung tinggi perilaku altruisme adalah mereka yang
dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Menurut Taylor dkk (2009:457)
“perilaku prososial dapat dipengaruhi oleh relasi antar individu, baik dilatar belakangi oleh rasa
suka, merasa berkewajiban, memiliki pamrih atau empati”. Berdasarkan uraian diatas maka
dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial responden terbentuk karena adanya rasa saling
memiliki dan keinginan yang besar untuk memperluas relasi.
Sifat yang dimiliki responden juga ikut mempengaruhi timbulnya perilaku altruisme,
dimana responden yang memiliki sifat pemaaf lebih mudah dalam memberikan pertolongan
walaupun kepada teman yang pernah menyakitinya. Berbeda halnya dengan responden yang
kurang memiliki sifat pemaaf, ia akan cenderung enggan memberikan bantuan pada orang yang
pernah menyakitinya.
Selain peran orang tua, peran sekolah juga memiliki andil yang besar dalam membentuk
kepribadian santri dimana selama 24 jam santri menghabiskan waktunya di dalam lingkungan
sekolah (pesantren), dengan begitu diharapkan pihak sekolah dapat memberikan contoh,
arahan, bimbingan dan pelatihan bagi santri untuk berperilaku altruisme yang baik dalam
kesehariannya, dengan begitu terbentuklah generasi yang tidak hanya memiliki wawasan yang
luas namun juga memiliki akhlak yang selalu dapat menjadi suri tauladan bagi orang-orang di
sekelilingnya.
Salah satu alasan yang menyebabkan sudah mulai menipisnya perilaku altruisme pada
santri adalah karena pondok pesantren saat ini sudah mengabaikan pendidikan karakter pada
santri, sehingga kepribadian para santri tidak lagi memiliki karakter yang sepatutnya dimiliki.
Faktor-faktor penyebab menipisnya perilaku altruisme pada santri diantaranya ialah :
a. orang-orang sekitar; karena kurang adanya pemahaman dan pengajaran dari keluarga dan
orang-orang sekitar sehingga menyebabkan santri tidak mengetahui bagaimana cara
berperilaku yang baik.
b. Daya tarik; Karena kurangnya ketertarikan santri terhadap kondisi sekitarnya
c. Modeling; Kurangnya orang yang dapat dicontoh atau ditiru dalam berperilaku atau bersikap
yang baik
d. Kebutuhan; Karena saat ini semakin sulitnya orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
sehingga menyebabkan ia menolong hanya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya
saja
e. Sifat; Sifat yang dimiliki sejak kecil atau sifat yang ditanamkan oleh orang tua dalam keluarga
sejak kecil.
Faktor lainnya yang menyebabkan mulai hilangnya perilaku altruisme pada diri santri
ialah karena mulai terlupakannya penanaman nilai-nilai karakter pada diri santri, sehingga
santri hanya mengejar pendidikan formalnya saja dan melupakan pendidikan karakter,
sedangkan pendidikan karakter itu sendiri sangatlah penting dalam membentuk kepribadian
remaja khususnya santri. Dengan begitu diharapkan adanya upaya dari berbagai pihak, baik
dari pihak sekolah, orang tua maupun dari pribadi santri itu sendiri untuk kembali
menggalakkan penanaman nilai-nilai karakter.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perilaku Altruisme Pada Santri di
Pondok Pesantren Modern Babun Najah Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa Sebagian santri
di pondok pesantren telah memiliki perilaku altruisme yang baik seperti mau menolong
temannya yang sedang kesulitan, sedih melihat temannya yang kesusahan dan rela memberikan
apa yang dimiliki untuk orang lain walaupun dirinya juga sedang membutuhkan, namun disisi
lainnya terdapat pula santri yang memiliki perilaku altruisme yang masih kurang seperti
mementingkan dirinya sendiri, enggan untuk menolong teman yang kesulitan serta tidak
pernah sungguh-sungguh dalam memberikan pertolongan. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi perilaku altruisme yaitu: (a) pola asuh orang tua yang membiasakan untuk
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memberi serta membiasakan untuk menolong orang lain dan (b) sifat atau kepribadian yang
dimiliki yaitu bersikap tanpa pamrih dan mementingkan orang lain. Perilaku altruisme dapat
dibentuk, dipertahankan dan dikembangkan apalagi pada santri yang berada di lingkungan
pesantren, yang dalam kesehariannya dituntut untuk selalu berperilaku baik dan santun.
Oleh karena itu perilaku altruisme harus mulai diajarkan sejak dini, terutama dalam
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat karena perilaku ini merupakan perilaku bawaan
yang akan terus membutuhkan pengembangan. Setiap orang dewasa dapat memebentuk atau
membiasakan untuk selalu memberikan contoh dan pengertian dalam bertingkah laku secara
baik atau berperilaku menyenangkan orang lain karena perilaku ini dapat dibiasakan dan
dikembangkan. Dikarenakan masih ada santri yang berperilaku kurang dari yang diharapkan,
untuk itu tidak salah pondok pesantren memiliki guru yang ahli dalam bidang bimbingan
konseling guna memberikan pemahaman dalam pengembangan diri pada setiap individu.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pondok pesantren mulai mengabaikan pendidikan
karakter pada santri, karena itu diharapkan adanya upaya yang dari pihak pesantren untuk
menanamkan kembali pendidikan karakter kepada santri, dengan begitu diharapkan para santri
akan memiliki keinginan, pengetahuan dan motivasi untuk bersikap dan berperilaku yang labih
baik lagi kedepannya.
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