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RINGKASAN 

 

Muhamad Ridwan Effendi, (2020). Pembinaan Perilaku Keberagamaan dan 

Altruistik Guru Dalam Pembelajaran Terhdap Santri di Pondok Pesantren 

Modern Nurul Huda Kota Bekasi.  

 

Beberapa kasus perilaku keberagamaa santri, khususnya yang menginjak 

usia remaja awal antara umur 13-17 tahun mulai mengalami perubahan perilaku 

sebagai akibat goncangan kejiwaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari santri yang 

tidak mengikuti kegiatan mengaji yang telah dijadwalkan dan/ atau keterlibatan 

santri dalam kegiatan sosial di pondok pesantren yang semakin berkurang, 

kesadaran santri akan kebersihan diri dan lingkungan mulai menurun, perilaku 

bullying terhadap sesama santri masih terjadi sekalipun dalam bentuk sederhana 

seperti saling ejek, pengucilan santri, mengintip, dan cyberbullying hingga ada 

santri yang mudah mengakses video porno akibat menyalahgunakan gawainya. 

Berdasarkan fenomena tersebut berdampak pada perilaku alturistiknya, sehingga 

dibutuhkan model pembinaan perilaku keberagamaan dan altruistik terhadap 

santri yang dilakukan oleh guru (assatidz) di pondok pesantren modern Nurul 

Huda yang dapat menarik minat santri untuk taat dan patuh dan tanpa 

bertentangan dengan semangat perkembangan zaman.  

Tujuan dalam kegiatan pengbdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah 

untuk memberikan pemahaman tentang : (1) Konsep pembinaan perilaku 

keberagamaan dan altruistik guru dalam pembelajaran terhadap Santri di Pondok 

Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi, (2) Implementasi pembinaan perilaku 

keberagamaan dan altruistik guru dalam pembelajaran terhadap Santri di Pondok 

Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi, (3) Efektifitas pembinaan perilaku 

keberagamaan dan altruistik guru dalam pembelajaran terhadap Santri di Pondok 

Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi, (4) Faktor pendukung dan 

penghambat pembinaan perilaku guru dalam pembelajaran terhadap Santri di 

Pondok Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi.  

Objek mitra dan sasaran dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi ini adalah guru (tenaga pendidik). 

Dalam kegiatan ini, dilaksanakan melalui pembinaan sekaligus sosialisasi secara 

komprehensif terkait penanganan atas kasus-kasus yang tenagh terjadi di Pondok 

Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi. Dan untuk itu, dalam pelasakaannya 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terbagi menjadi 2 (dua) sesi 

yakni teori dan diskusi. 

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai dan kontribusi 

atas apa pokok permasalahan yang tengah terjadi di pondok pesantren modern 

Nurul Huda Kota Bekasi. Demikian pula dengan produk luaran dalam kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini akan dibuat 1 (satu) publlikasi ke 

media massa baik ceta atau elektronik dan Youtube.  

 

Kata Kunci : Keberagaman, Altruistik, Santri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi  

Pondok pesantren Modern Nurul Huda merupakan lembaga pendidikan 

yang berada di bawah naungan yayasan Nurul Huda. Selain pondok 

pesantren, lembaga pendidikan ini menyelenggarakan pula jenis pendidikan 

formal yakni jenjang MTs dan MA. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara integratif antara kurikulum modern dengan 

tradisional.  

Sebagai lembaga pendidikan yang berada dekat dengan pusat perkotaan, 

diperkuat pula dengan kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota negara 

yakni Jakarta. Arus perkembangan zaman yang modern ini telah memberikan 

pengaruh besar terhadap arus perubahan sosial yang berdampak pada 

lingkungan di pondok pesantren Nurul Huda terutama dalam perkembangan 

IPTEK yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatifnya bagi pondok 

pesantren. Kemajuan IPTEK yang tidak dibarengi dengan penguatan kualitas 

keberagamaan menjadi faktor utama yang menyebabkan santri terdampak 

buruk dan memiliki perilaku altruistik yang buruk bahkan menyimpang. 

Di tengah perkembangan zaman dewasa ini, keluarga tentunya tidak bisa 

secara mutlak memiliki banyak ruang dan waktu dalam membina perilaku 

anaknya, semisal karena berbagai faktor kesibukan atau tingkat kognisinya, 

oleh sebab itu orangtua meminta bantuan kepada pondok pesantren untuk 

turut andil dalam membina perilaku keberagamaan anak-anaknya untuk didik 

oleh pondok pesantren Nurul Huda.  

 Akan tetapi peran orangtua dan pondok pesantren tidak bisa menjangkau 

pembinaan perilaku keberagamaan anak/ santri secara sempurna, karena 

ruang hidup mereka bukan hanya di keluarga, dan pondok pesantren saja. 

Mereka memiliki ruang lain yakni lingkungan masyarakat untuk bergaul, 

sehingga peran lingkungan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk 

membina perilaku keberagamaan santri. 
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Dalam beberapa kasus yang tengah terjadi pada santri pondok pesantren 

modern Nurul Huda, adanya beberapa santri yang tidak mengikuti kegiatan 

mengaji yang telah dijadwalkan dan/ atau keterlibatan santri dalam kegiatan 

sosial di pondok pesantren yang semakin berkurang, kesadaran santri akan 

kebersihan diri dan lingkungan mulai menurun, perilaku bullying terhadap 

sesama santri masih terjadi sekalipun dalam bentuk sederhana seperti saling 

ejek, pengucilan santri, mengintip, dan cyberbullying hingga ada santri yang 

mudah mengakses video porno akibat menyalahgunakan gawainya.  

Kasus tersebut jelas sangat berdampak pada perilaku alturistiknya, 

sehingga dibutuhkan model pembinaan perilaku keberagamaan dan altruistik 

terhadap santri yang dilakukan oleh guru (assatidz) di pondok pesantren 

modern Nurul Huda yang dapat menarik minat santri untuk taat dan patuh dan 

tanpa bertentangan dengan semangat perkembangan zaman dengan dukungan 

faktor lingkungan pendidikan yang ada. 

Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi proses perkembangan 

individu menurut Makmun adalah karena faktor lingkungan (enviroment) 

yang merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya proses 

perkembangan (Makmun 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kita 

menginginkan santri memiliki perilaku keberagamaan dan altruistik yang 

baik, tentunya memerlukan dukungan yang kondusif dari lingkungan itu 

sendiri. Ketika di lingkungan keluarga santri memiliki orangtua untuk 

senantiasa mengawasi, ketika di pesantren ada guru yang membantu 

mengawasi, dan ketika di lingkungan masyarakat kita membutuhkan 

masyarakat yang senantiasa mengawasi. Belum lagi dewasa ini guru banyak 

dituntut untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai spiritual sebagai dimensi 

keberagamaannya kepada santri, begitu banyak tanggung jawab yang 

diberikan kepada guru. Melihat kondisi tersebut sangat tidak mungkin jika 

hanya guru yang harus berperana aktif dalam pembinaan santri di pondok 

pesantren Nurul Huda. 

Fenomena tersebut telah menunjukkan bahwa peran lingkungan 

masyarakat dalam membina perilaku keberagamaan dan alturistik santri mulai 

menurun, sehingga kesinergian antara keluarga, pondok pesantren dan 
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masyarakat tidak sempurna dan memberikan kesan ada kelemahan di bagian 

lingkungan masyarakat. Salah satu upaya agar terdapat kesinergian antara 

ketiga elemen tersebut perlu diadakan salah satunya menghidupkan kembali 

fungsi lingkungan masyarakat agar turut andil dalam pembinaan perilaku 

keberagamaan dan alturistik guru dalam proses pembelajaran terhadap santri 

pondok pesantren Nurul Huda dengan berbagai program inovasi yang sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

Pembinaan perilaku keberagamaan dan altruistik guru dalam 

pembelajaran terhadap santri di pondok pesantren Nurul Huda diharapkan 

menjadi suatu inovasi dan kreatifitas lembaga masyarakat dalam mendukung 

pembinaan perilaku keberagamaan santri yang islami. 

 

B. Permasalahan Mitra 

Mengacu pada analisis situasi di atas, permasalahan mitra dapat 

diuraikan sebagai berikut : Pertama, pondok pesantren Modern Nurul Huda 

sebagai lembaga pendidikan non formal diketahui belum pernah ada kegiatan 

pembinaan seacara massif mengenai pembinaan perilaku keberagamaan dan 

alturistik terhadap guru dalam proses pembelajaran terhadap santrinya.  

Kedua, mengetahui keadaan santri-santri yang ada di pondok pesantren 

Modern Nurul Huda berada pada rentang usia remaja akhir yakni 13-17 

tahun, perubahan sikap dan mental santri karena faktor lingkungan 

mempengaruhi pada tingkat perilaku keberagamaan dan altruistik mereka 

selama mondok di pesantren ini. 

Ketiga, adanya berbagai dampak yang ditimbulkan dari adanya 

perubahan sikap dan mental tersebut, terlihat pada kesadaran beragama santri 

yang diwujudkan dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan belum 

tampak maksimal diperlihatkan, selain itu tindakan atau perilaku bullying 

masih ada, meskipun dalam bentuk yang sederahana, dan tingkat partisipasi 

santri dalam pengajian yang telah dijadwalkan dan keterlibatan santri dalam 

kegiatan sosial yang dilaksanakan lembaga masih rendah. 
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BAB II 

SOLUSI PERMASALAHAN 

 

Berdasarkan uraian fakta masalah di atas, program kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PkM) ini berupaya memberikan tawaran solusi secara 

bertahap dan sistematis, di antaranya :  

1. Memberikan deskpsi pengetahuan tentang sejauh mana tingkat perilaku 

keberagamaan dan altrusitik santri yang perlu guru (assatid) pondok 

pesantren Nurul Huda kembangkan dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dimaksudkan agar menjadi stimulus dan muncul kesadaran beragama dan 

altruistik secara psositif ;  

2. Berkontribusi dalam mengimplementasikan pembinaan perilaku 

keberagamaan dan altruistik guru dalam pembelajaran terhadap Santri di 

Pondok Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi agar permasalahan 

yang tengah terjadi pada santrinya terus berkurang; 

3. Memberikan wadah bagi guru di Pondok Pesantren Modern Nurul Huda 

Kota Bekasi untuk mengembangkan model-model dan pendekatan 

pembelajaran yang dapat mendukung keberagamaan dan perilaku altruistik 

santri; 

4. Target luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah sedapat mungkin 

memberikan nilai manfaat dan membangun daya nalar kritis guru dalam 

pembelajaran terhadap Santri di Pondok Pesantren Modern Nurul Huda 

Kota Bekasi. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui 

pembinaan sekaligus sosialisasi secara komprehensif terkait penanganan atas 

kasus-kasus yang tenagh terjadi di Pondok Pesantren Modern Nurul Huda Kota 

Bekasi. Dan untuk itu, dalam pelasakaannya kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat (PkM) ini terbagi menjadi 2 (dua) sesi yakni teori dan diskusi. 

Adapun dalam sesi teori, narasumber akan memaparkan hasil observasi dan 

analisis data tentang perilaku keberagamaan dan alturisme guru dalam 

pembelajaran. Sedangkan untuk sesi diskusi, guru-guru diberikan penugasan 

untuk menganalisis kasus-kasus yang tengah terjadi tersebut untuk didiskusikan.  

Berdasarkan hasil observasi, terdapat keterkaitan yang cukup kuat antara 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dengan visi, misi, tujuan dan 

program Pondok Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi, terlebih dengan 

roadmap kegiatan tri darma perguruan tinggi pada program studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Hal ini 

memberikan kontribusi dan membentuk kecenderungan perilaku keberagamaan 

dan alturistik yang kuat bagi kalangan guru-guru dalam proses pembelajaran 

terhadap santri di Pondok Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi.  

Melalui metode kegiatan tersebut, diharapkan dalam pembinaan ini dapat 

memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai solusi permasalahan mitra 

dalam proses penguatan perilaku keberagaman yang selaras dengan perilaku 

altruistik sanatri dalam pemmebeljaran yang dilakukan oleh guru di Pondok 

Pesantren Modern Nurul Huda Kota Bekasi.  

Adapun setelah kegiatan ini dilaksanakan, akan ada kegiatan evaluasi yang 

dapat memberikan masukan lebih intens untuk kepentingan jangka panjang agar 

program kegiatan ini dapat lebih berkualitas. Untuk memastikan keberhasilan 

dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, beberapa hal yang 

harus diperhatikan sekaligus indikator keberhasilannya adalah keterlibatan aktif 

peserta dalam forum pembinaan, kesiapan peserta dalam menerima materi dan 

mengejawantahkannya dalam sesi diskusi, keterampilan peserta dala hal ini guru 



| 8 
 

untuk terampil berpikir dan bertindak kritis dalam melakukan pengembangan 

model dan pendekatan pembelajaran terhadap santri di Pondok Pesantren Modern 

Nurul Huda Kota Bekasi.  

Pelaksanaan dan tugas penyelenggaran kegiatan ini agar berjalan dengan 

lancar, maka sebelum aktivitas kegiatan ini dimulai terlebih dahuu didaulukan 

sosialisasi terhadap pihak terkait yakni guru dan piminan pondok pesantren Nurul 

Huda dengan harapan semua pihak dapat mendukung dan terlibat aktif 

sepenuhnya dalam rangkaian program kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan. 

Adapun persiapan tersebut disusun pula tahapan tugas pokok penyelenggara, 

yakni :  

 

No. Guru Santri 

Tahap 1 

Guru pondok pesantren Nurul 

Huda mampu memahami 

perilaku keberagamaan dan 

alturitik 

Santri mendapatkan perlakuan 

yang baik dan pemahaman baru 

yang diajarkan oleh guru dan 

berdampak dalam pembentuk 

perilaku altruitik 

Tahap 2 

Guru merumuskan strategi dan 

langkah-langkah pembelajaran 

yang dapat menunjang santri 

Santri dapat merencankan 

program yang mengarah pada 

penguatan perilaku 

keberagaamaan dan alturitik 

Tahap 3 

Kegiatan pembinaaan yang 

dismapaikan kepada guru dapat 

memberikan komitmen dan 

kesadaran beragamanya 

Setiap peserta kegiatan ini 

mampu berperan aktif dalam 

mengajak dan mengkampanyeka 

gerakan keberagamaan dna 

perilaku altruistik 

 

No. Solusi Target Luaran Penanggungjawab Uraian Tugas 

1 

Penigkatan 

pemahaman 

SDM Guru 

Kemampuan 

kelompok 

sasaran 

diharapkan 

M. Ridwan 

Effendi (Ketua) 

1. Mengkooridinir 

semua 

rangkaian 

kegiatan; 
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No. Solusi Target Luaran Penanggungjawab Uraian Tugas 

dapat 

meningkat 

dalam 

pengetahuan 

keberagamaan 

dan altruistik 

melakukan 

pendekatan 

kelompok 

sasaran mitra 

dengan tepat; 

2. Mempersiapkan 

program dan 

materi kegiatan; 

3. Melakukan 

monev; dan  

4. Membuat 

laporan dan 

luaran kegiatan 

2 

Pemaparan 

data 

permasalahan 

pondok 

pesantren 

dalam kasus-

kasus 

keberagamaan 

dan altruistik 

santri 

Kemampuan 

kelopok sasaran 

mitra dapat 

meningkat 

dalam bidang 

informasi akan 

kegiatan yang 

akan dilakukan 

Suci 

Nurpratiwi, 

M.Pd. 

1. Mengkoordinir 

program 

kegiatan; 

2. Melaksanakan 

kegiatan; 

3. Membantu 

kelompok 

asaran dalam 

mengembangan 

model dan 

pendekatan 

pembelaaran; 

dan  

4. Melakukan 

monev 

3 

Perumusan 

strategi, 

langkah-

Kelompok 

sasaran 

diharapkan 

M. Ridwan 

Effendi (Ketua) 

1. Mengkoordinir 

program 

kegiatan; 
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No. Solusi Target Luaran Penanggungjawab Uraian Tugas 

langkah dan 

pendekatan 

dalam perilaku 

keberagamaan 

dan altruitik 

dapat berpikir 

dan bertindak 

kritis dalam 

menganalisis 

setiap 

permasalahan 

yangtengah 

terjadi dan 

termotivasi 

untuk 

merumuskan 

strategi inovasi 

2. Melaksanakan 

kegiatan; 

3. Membantu 

kelompok asaran 

dalam 

mengembangan 

model dan 

pendekatan 

pembelaaran; 

dan  

4. Melakukan 

monev 

4 Pendampingan 

Untuk dapat 

melihat lebih 

jauh fungsi 

efektivitas 

pelaksanaan 

program yang 

dijalankan 

dalam 

menciptkan 

lingkungan 

yang 

mendukung 

kuatnya  

perilaku 

keberagamaan 

dan altruitik 

santri 

Nurul Khalipah 

1. Membantu 

memfasilitasi 

kegiatan dalam 

pembuatan 

program; 

2. Membantu 

memfasilitasi 

pelaksanaan 

kegiatan; 

3. Membantu 

memfasilitasi 

kegiatan monv; 

dan membantu 

memasilitasi 

pembuatan 

laporan dan 

luaran kegiatan. 

5 
Pelaporan dan 

publikasi 

Pembuatan 

artikel untuk 
Khaerun Nisa 

1. Membantu 

memfasilitasi 
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No. Solusi Target Luaran Penanggungjawab Uraian Tugas 

publikasi media 

massa atau 

elktronik; 

Pembuatan 

chanel Youtube 

pelaksanaan 

kegiatan 

2. Membantu 

memfasilitasi 

kegiatan monv; 

dan  

3. Membantu 

memasilitasi 

pembuatan 

laporan dan 

luaran kegiatan. 

 

*** 
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BAB IV 

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

 

Produk luaran yang diharapkan dalam kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini adalah sebagai betikut (Ucu Cahyana 2020):  

 

No. Uraian Produk Luaran Keterangan 

1 
Publikasi hasil kegiatan di media cetak atau 

elektronik 
Link URL ada 

2 Publikasi kegiatan dalam dokumentasi YouTube Link URL ada 

3 

Tambahan :  

Publikasi dalam jurnal atau proceeding nasional 

terindeks 

Submit 

4 Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia Ada 

5 
Peningkatan kesadaran beragama dan altruitistik 

dengan pembuatan mind map yang di HaKI kan 
submit 
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BAB V 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

A. Anggaran Biaya 

Tabel Anggaran Penelitian 

Honor Honor/ Jam (Rp.)

Waktu 

(Jam/ 

Minggu)

Minggu
Honor Total Tahun 

(Rp.)

Ketua Peneliti 16500 3 20 990.000Rp                       

Anggota 1 11250 3 20 675.000Rp                       

Anggota 2 11250 3 20 675.000Rp                       

Anggota 3 11250 3 20 675.000Rp                       

3.015.000Rp                  

Material
Justifikasi 

Pembelian 
Kuantitas

Harga Satuan 

(Rp.)

Honor Total Tahun 

(Rp.)

Makan dan Snack 8 30.000Rp            240.000Rp                       

Penggandaan proposal 145 150Rp                 21.750Rp                         

Penjilidan Proposal 4 15.000Rp            60.000Rp                         

Pembelian Flashdisk 1 150.000Rp          150.000Rp                       

Spanduk kegiatan 2 150.000Rp          300.000Rp                       

Pembelian Buku Referensi 5 250.000Rp          1.250.000Rp                    

Biaya Pemakaian Internet 6 300.000Rp          1.800.000Rp                    

Biaya Seminar dan 

Publikasi
2 750.000Rp          1.500.000Rp                    

Makan Tim 4 300.000Rp          1.200.000Rp                    

Uang Makan dan Snack 25 25.000Rp            625.000Rp                       

Pembelaian Kertas 2 50.000Rp            100.000Rp                       

Pembelian Tinta Printer 4 35.000Rp            140.000Rp                       

Penggandaan Laporan 

Peneltian
400 150Rp                 60.000Rp                         

Penjilidan Laporan 

Penelitian
4 35.000Rp            140.000Rp                       

7.586.750Rp                  

Material
Justifikasi 

Perjalanan
Kuantitas

Harga Satuan 

(Rp.)

Honor Total Tahun 

(Rp.)

Transportasi dalam kota 

Jakarta
Pemakalah 2 250.000Rp          500.000Rp                       

Transportasi dan 

Akomodasi
Pembinaan PkM 2 1.400.000Rp       2.800.000Rp                    

3.300.000Rp                  

Material Justifikasi Sewa Kuantitas
Harga Satuan 

(Rp.)

Honor Total Tahun 

(Rp.)

Aula Geduang PkM 1 2 500.000Rp          1.000.000Rp                    

Infocus 1 2 50.000Rp            100.000Rp                       

1.100.000Rp                  

15.001.750Rp               Total Anggaran Yang Diperlukan Seluruhnya (Rp.)

1. Honorarium 

Subtotal (Rp.)

2. Pembelian Barang Habis Pakai

Subtotal (Rp.)

3. Perjalanan

Subtotal (Rp.)

Pembuatan 

Proposaldan 

rencana kerja

Keperluan kegiatan 

penelitian

Desiminasi dan 

Publikasi

Penyusunan 

Laporan Akhir

4. Sewa

Subtotal (Rp.)
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B. Jadwal Kegiatan 

 Tabel Jadwal Penelitian  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persiapan penelitian

2 Penyunan instrumen 

3 Validasi instrumen 

4 Pengumpulan data lapangan 

5 Pengolahan data

6 Analisis data

7 Laporan penelitian

No Tahapan Penelitian
Tahun 2020 (dalam bulan)
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