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ABSTRAKS 

Sumayyah Burhani: Perilaku Altruistik Spritualitas Masyarakat  Baduy 

(Penelitian Terhadap Masyarakat Desa Cikeusik  Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten) 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain 

dalam segala aktivitasnya. Namun seiring perkembangan zaman dan tekhnologi 

manusia sibuk dengan dirinya sendiri, apalagi dalam hal memberikan bantuan 

kepada orang lain. Manusia modern akan pilih-pilih ketika memberikan bantuan 

kepada orang lain, apakah ketika menolong orang lain akan mendapat imbalan 

atau tidak. Perilaku tolong-menolong tanpa mengaharapkan imbalan apapun 

disebut dengan perilaku altruisme. Namun ditengah arus modernisasi yang cepat 

terdapat kumpulan masyarakat yang mengasingkan diri yaitu masyarakat Baduy. 

Masyarakat Baduy masih memegang teguh prinsif mereka terutama dalam hal 

tolong menolong. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku altruistik 

spiritualitas masyarakat Baduy.  Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku altruistik masyarakat 

Baduy yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui perilaku altruistik pada 

masyarakat Baduy. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

dalam bentuk metode etnografi. Objek penelitian ini adalah masyarakat Baduy 

dan informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Cikeusik 

Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Proses pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi partisipan dan wawancara secara mendalam. 

Perilaku altruisme adalah suatu perbuatan atau tindakan menolong orang lain 

secara sukarela, murni dan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun dari yang 

ditolongnya, , tetapi semata-mata hanya ingin mensejahterahkan orang yang 

ditolongnya, dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain tanpa mementingkan 

kepentingan dirinya sendiri. sedangkan spiritual adalah suatu kondisi transenden, 

aktualisasi diri, tujuan, makna hidup, kesatuan, keseimbangan, kesucian, 

kebersatuan, dan keyakinan akan adanya kekuatan yang lebih tinggi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Perilaku altruistik spiritualitas 

masyarakat Baduy sudah ditanamkan sejak mereka kecil, masyarakat Baduy akan 

membantu masyarakat lain yang membutuhkan pertolongan dalam hal apapun, 

dan mereka tidak mengharapkan imbalan apapun dari yang ditolongnya (2) 

Sedangkan pada aspek-aspek perilaku altruistik masyarakat Baduy, masyarakat 

Baduy  memenuhi semua aspek-aspek perilaku altruistik tersebut. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Atas nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis 

memanjatkan puji dan syukur tiada terhingga. Berkat rahmatnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam rangka tugas akhir sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, di Jurusan Tasawuf Psikoterapi. 
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a. Bapak dan Ibu kedua orang tua, Silvia Burhani, M. Ficky Burhani sebagai 
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Burhani dan Putra Bima Burhani sebagai adik tercinta yang telah banyak 

membantu dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa dalam 

menyelesaikan studi penulis. 

b. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin beserta seluruh civitas akademika yang 

telah memberikan dorongan dan bimbingan serta pengajaran yang tak 

terhingga dalam menempuh di Fakultas Ushuluddin. 

c. Bapak Ayi Rahman. S.Fil.I., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. 

H. Rifki Rosyad, MA. selaku pembimbing II, penulis mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga, dengan penuh kesabaran dan keuletan 

memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dalam rangka 

penyusunan skripsi ini. 

d. Seluruh staff  pengajar Tasawuf Psikoterapi atas ilmu yang telah diberikan 

e. Kepada kepengurusan HMJ-TP 2018 atas pengalaman yang telah 

diberikan kepada saya. 

f. Kepada kepengurusan Kader BNN 2017 yang telah memberikan ilmu dan 

wawasan kepada penulis. 



 

iii 
 

g. Kepada UKM MAHAPEKA UIN Bandung, yang telah membantu dan 

mengarahkan penulis tentang masyarakat Baduy. 

h. Kepada Soli Rais yang menghantarkan saya dan membimbing saya 

menuju lokasi masyarakat Baduy.  

i. Kepada Suheri dan Siti Dede Maesaroh, yang telah menemani dan 

membimbing penulis ketika mengerjakan skripsi. 

j. Kepada Prasetya Adi yang telah memberikan semangat kepada penulis 

secara terus menerus. 

k. Kepada semua pihak yang tak saya sebutkan satu-satu, penulis 
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Akhirnya kepada Allah Swt penulis berlindung dan memohon kepadanya 

semoga amal kebaikan mereka semua dibalas dengan pahala disisi-Nya. Dan 

mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. 
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