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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial, untuk itu dalam setiap aktivitasnya manusia 

selalu membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya. Mungkin 

kita pernah mendengar ada manusia yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, 

namun apabila kita selidiki lebih lanjut semua yang digunakan adalah hasil buatan 

orang lain. Pakaian, makanan, tempat tinggal dan semua peralatan yang 

dibutuhkan merupakan hasil karya orang lain. Baik disadari maupun tidak 

disadari, semua hasil karya itu mampu meringankan penderitaan orang lain 

bahkan mampu melindungi orang lain dari berbagai macam ancaman. 

Ketika kita hidup bermasyarakat manusia harus menjadi satu kesatuan yang 

saling membantu dan menolong manusia lainnya, hal ini berdasarkan pedoman 

“sense of solidarity” (perasaan solidaritas) dan “sense of belongingness” 

(perasaan senasib) dan perasaan-perasaan sosial lainnya. Aristoteles mengatakan 

bahwa manusia adalah “zoon poloticon”, yang artinya sejak lahir manusia sudah 

memiliki naluri (insting) dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain 

untuk mmelangsungkan kebutuhan hidupnya.
1
 Manusia sebagai makhluk sosial 

sudah memiliki insting suka berkumpul dan membentuk kehidupan bersama 

dalam istilah William Mcdaugol di kenal dengan “Insting Geregarios” yaitu suatu 

insting yang ada pada setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling 

berkomunikasi/berinteraksi, bermasyarakat/bersilahturahmi dengan sesama serta 

saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Namun seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang 

semakin pesat, membuat manusia sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka akan 

mementingkan dirinya terlebih dahulu, bahkan dalam hal-hal yang 

menguntungkan dirinya. Terutama dalam hal memberikan bantuan, jika ingin 
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memberikan bantuan manusia akan pilih-pilih, apakah yang ditolongnya akan 

memberikan keuntungan baginya atau tidak. Hal seperti ini tidak hanya terjadi 

pada satu perkumpulan masyarakat saja, namun hampir di setiap masyarakat dan 

tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada remaja, dikota-kota besar 

maupun di perkampungan yang sudah terkikis dengan arus modernisasi yang 

menimbulkan hilangnya budaya gotong royong.  

Perilaku manusia kadang kala memikirkan diri sendiri. Kita lihat saja 

fenomena masyarakat Indonesia pada zaman sekarang. Di jalan misalnya, ada 

seorang kakek-kakek yang kehausan dan butuh tempat duduk untuk beristirahat. 

Hanya satu atau dua orang dari sekian banyaknya manusia yang membantu kakek 

tersebut membelikan air dan memberikan tempat duduk. Fenomena diatas sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan O‟sears dan kawan-kawannya, yang 

mengatakan bahwa ada beberapa orang yang tetap memberikan bantuan kepada 

orang lain meskipun kondisi situasional menghambat usaha pemberian bantuan 

tersebut atau tidak memungkinkan dalam memberi bantuan, namun sebaliknya 

beberapa orang yang lain tidak memberikan bantuan sedikitpun walaupun dalam 

situasi yang sangat memungkinkan tanpa ada hambatan apapun untuk 

memberikan bantuan.
2
  

Revolusi indrustri yang terjadi di awal abad ke-20 tidak hanya membawa 

dampak positif bagi keberlangsungan hidup manusia tetapi juga membawa 

dampak negatif. Pola hidup matrealistik menjadikan manusia lebih tunduk kepada  

hawa nafsunya sendiri. Hubungan persaudaraan yang seharusnya saling menolong 

satu sama lain berdasarkan panggilan iman dan kemanusiaan sudah tidak ada lagi 

karena terkikisnya iman dan prikemanusiaan yang dimiliki. Mereka sudah tidak 

menggunakan iman dan hati nurani untuk menolong sesama, tetapi menggunakan 

hawa nafsu untuk mengukur seberapa banyakkah keuntungan yang didapatkan 
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dalam memberikan sebuah pertolongan.
3
 Allah Swt. telah menyeru kepada 

umatnya untuk saling tolong menolong sesama manusia: 

َ ۖ إِنَّ  ثِْم َواْلعُدَْواِن ۚ َواتَّقُىا اَّللَّ َ َشِديدُ ۘ  َوتَعَاَونُىا َعلًَ اْلبِِرّ َوالتَّْقَىٰيۖ  َوََل تَعَاَونُىا َعلًَ اْْلِ اْلِعقَابِ اَّللَّ
4

 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan taqwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perlanggaran. Dan 

bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”  

Dalam hadist Nabi Saw pun juga di jelaskan tentang perilaku menolong. 

Nabi Muhammad Saw bersabda:  

  خير الناس أنفعهم للناس

“sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia 

lainnya” (HR. Thabrani dan Daruquthni).
5
  

Memberikan pertolongan kepada orang lain yang mendapat musibah 

bahkan membantu meringankan beban orang lain adalah salah satu perbuatan 

yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam istilah psikologi dikenal dengan 

Altruisme, yang memiliki arti perilaku sukarela untuk membantu orang lain tanpa 

pamrih atau hanya ingin sekedar beramal baik.
6
 Beberapa ahli mengatakan bahwa 

altruisme merupakan salah satu dari “sifat manusia” yang ditentukan secara 

genetika, karena keputusan untuk memberikan pertolongan melibatkan proses 

kognisi yang kompleks dalam mengambil sebuah keputusan.
7
Altruisme juga 

diartikan sebagai perilaku proposial. Di katakan sebagai tindakan proposial 

karena tindakan tersebut memberikan manfaat kepada orang lain atau masyarakat 

luas.
8
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Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua agama di dunia ini 

mengajarkan untuk berbuat kebajikan dan saling tolong menolong terhadap 

sesama agar bisa menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat untuk orang 

lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Morris dan Webb bahwa semua agama 

di dunia ini mengajarkan dan menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk 

berperilaku altruistik.
9
 Dalam pendapat lain Santrock juga menjelaskan bahwa 

altruisme dapat dijumpai di seluruh belahan dunia dan merupakan sebuah prinsip 

dan petunjuk bagi seluruh agama, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan 

Yahudi.
10

  

Jadi altruisme adalah suatu perilaku yang memberikan perhatian lebih 

dalam kesejahteraan, keselamatan, bahkan kebahagiaan orang lain tanpa 

memikirkan diri sendiri terlebih dahulu. Seseorang yang memiliki perilaku 

altruisme adalah seseorang yang memiliki kematangan dalam segi emosional dan 

spiritualnya, karna mampu mengontrol hawa nafsu yang biasanya lebih 

mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Semuan agama mengharapkan para 

penganutnya memiliki sifat altruisme, karna dengan memiliki sifat altruisme 

menjadikan manusia lebih memiliki arti dari sebuah kehidupan. Karna sejatinya 

sebuah kebahagiaan bukanlah memiliki harta berlimpah atau ketenaran, tapi 

sebuah kebahagiaan adalah disaat kita mampu memberikan pertolongan untuk 

orang lain. Altruisme merupakan kebalikan dari sifat egois yang lebih dikenal 

dengan mementingkan diri sendiri. Fokus dari perilaku altruis adalah  keinginan 

untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa 

berharap mendapatkan ganjaran dari kebaikannya tersebut.  

Dalam Tasawuf istilah atruisme sama dengan Itsar (َليثارا) yaitu 

mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Menurut Muhammad 

Bin Salih Al Usaimi dalam bukunya Syarah Riyadhus Sholihin seseorang yang 

bisa disebut telah memiliki keperibadian Itsar adalah apabila dalam kehidupan 
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sehari-harinya lebih mengutamakan dan mementingkan kebutuhan orang lain 

daripada kebutuhan diri sendiri.
11

 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,“Orang yang paling dicintai 

oleh Allah „Azza wa jalla adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada 

orang lain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kesenangan yang 

diberikan kepada sesama muslim, menghilangkan kesusahannya, membayarkan 

hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama 

salah seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya lebih aku sukai 

daripada beri‟tikaf di masjid ini (Masjid Nabawi) sebulan lamanya. 

Barangsiapa berjalan bersama salah seorang saudaranya dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya sampai selesai, maka Alloh akan meneguhkan tapak 

kakinya pada hari ketika semua tapak kaki tergelincir. Sesungguhnya akhlak 

yang buruk akan merusak amal sebagaimana cuka yang merusak 

madu.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abid-Dunya dengan sanad hasan)
12

. 

Dalam altruisme mereka tidak mengistimewakan satu individu dengan 

individu lainnya, satu golongan kepada golongan yang lain karena alasan-alasan 

khusus, seperti hubungan pertemanan atau persaudaraan. Akan tetapi mereka 

berperilaku sama kepada yang lain dan memberikan bantuan berupa apapun sesuai 

dengan kemampuannya. 

“Perilaku mengutamakan orang lain tidak berangkat dari sikap pilih-

pilih, akan tetapi altruisme berati mendahulukan hak-hak makhluk seluruhnya 

atas hak mu tanpa membeda-bedakan antara saudara, teman dan kenalan ”
13

 

Di kehidupan yang individualis ini manusia terperangkap kepada dirinya 

sendiri, dimana sudah tidak ada lagi rasa untuk saling tolong-menolong kepada 

sesama. Manusia modern seperti itu sebenarnya adalah manusia yang sudah 
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kehilangan makna, manusia kosong, The Hollow Man. Para sosiolog memandang 

gejala ini terjadi karena disebabkan oleh: 

a. Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat; 

b. Hubungan antar manusia sudah berubah menjadi hubungan yang 

gersang; 

c. Lembaga tradisional sudah berubah menjadi lembaga rasional; 

d. Masyarakat yang homogen telah berubah manjadi masyarakat yang 

heterogen; 

e. Stabilitas sosial telah berubah menjadi mobilitas sosial.
14

 

Sebagaimana yang kita ketahui, kebanyakan manusia di abad sekarang 

lebih suka hidup secara individualis daripada harus berkelompok, membantu 

orang lain karna ingin mendapat balasan dari orang yang ditolongnya. Perilaku 

altruisme sudah terkikis dengan perkembangan zaman, dan pola hidup masyarakat 

yang homogen pun telah berubah menjadi heterogen. Padahal manusia adalah 

makhluk sosial yang bergantung dengan individu lainnya, tapi karena keegoisan 

manusia dan sifat individualistik, mereka lebih senang dengan dirinya sendiri dari 

pada harus berbagi kepada yang lainnya. 

Kehidupan modern telah membuat banyak orang terjebak pada 

materialisme, yaitu paham kebendaan dimana segala sesuatu diukur dengan 

materi. Pemenuhan kebutuhan dianggap cukup jika jasmani telah mendapatkan 

apa yang diinginkannya. Sementara itu, ruhani menjadi sesuatu yang kurang 

mendapatkan perhatian sebab ia bukan materi. Sehingga kehidupan manusia 

terjebak dalam kehidupan yang meterialistik dan hedonistik. Fenomena ini pada 

akhirnya membawa manusia terealisasi pada kehidupannya. Dengan demikian 

perlu adanya upaya membangun spiritualisme. 

Membangun spritualisme adalah usaha melakukan refreshing mental atau 

ruhani berupa keyakinan, iman, ideologi, etika dan pedoman atau tuntunan. 

Membangun spritualisme dapat dilakukan dengan berbagai media. Salah satunya 
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adalah membangun spiritualitas yang bersumber dari agama atau religi, yang 

dinamakan spritualisme religius. Merupakan kewajiban bagi umat beragama 

untuk mengembangkan, menguatkan atau membangun kembali peran spiritualitas 

religius. Spiritualitas religius pada dasarnya merupakan bentuk spiritualitas yang 

bersumber dari ajaran Tuhan, diyakini memiliki kekuatas spiritual yang lebih 

kuat, murni, suci, terarah dan abadi dibandingkan spiritualas sekuler dengan 

berbagai coraknya.   

Namun saat ini, diarus modernisasi yang semakin menjadi-jadi. Masih ada 

sebuah kumpulan masyarakat yang masih memegang prinsif dari nenek 

moyangnya untuk tetap pada hukum-hukum yang diajarkan secara turun-temurun, 

dan masih memperdulikan orang lain tanpa ingin dibalas dengan apapun. Di 

Indonesia terdapat sebuah perkumpulan masyarakat yang mengasingkan diri dari 

kehidupan moderanitas, mereka masih memegang prinsif gotong royong dan 

saling membantu antara masyarakat yang lainnya tanpa rasa pamrih, yaitu 

masyarakat Baduy atau lebih dikenal dengan suku Baduy. 

Masyarakat Baduy adalah sekelompok masyarakat yang mengasingkan 

diri dari arus modernisasi yang tinggal di Kenekes, Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Masyarakat Baduy merupakan masyarakat 

yang lebih memilih untuk mengasingkan diri dan tidak mau disentuh oleh 

peraturan dan pembangunan yang modern. Pembangun di Daerah Baduy jauh dari 

sentuhan tekhnologi yang modern. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan 

tradisi yang diterapkan oleh leluhurnya, karna menurutnya tradisi itu jauh lebih 

menjaga lingkungan dari pada menggunakan tekhnologi modern. Baginya arus 

modernisasi yang terjadi adalah suatu perbuatan yang merusak lingkungan dan 

merusakan moral masyarakatnya. 

Tempat tinggal masyarakat Baduy dikenal dengan konsep lembur atau 

diartikan dengan kampung yang masyarakatnya berkerabat erat dan menetap.
15

 

Hubungan kekerabatan masyarakat Baduy tidak dipengaruhi oleh status 

                                                           
15

 Gunggung Senoaji, “Perilaku Masyarakat Baduy Dalam  Mengelola Hutan, Lahan, dan 

Lingkungan di Banten Selatan.” Jurnal Humaniora Vol 23, No 1, Juni, 2012, 2. 



 

8 
 

kewarganegaraan, baginya jika masyarakat Baduy memiliki darah suku Baduy ada 

dimanapun mereka, mereka masih termasuk masyarakat Baduy. Kepercayaan 

mereka menjujung tinggi nilai persaudaraan dan saling menjaga antar manusia 

dengan alam. Masyarakat Baduy  mayoritas mata pencahariannya adalah petani, 

mereka memanfaatkan alam serta menjaga alam untuk keberlangsungan hidup 

mereka.  

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Baduy dalam adalah 

kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka mempercayai adanya yang Mutlak yang 

disebut dengan pikukuh (peraturan adat) dengan pendirian tidak boleh adanya 

perubahan sedikit pun atau tanpa perubahan apapun yang berbunyi lojor teu 

meunang di potong, pondok teu meunang di sambung, yang berarti panjang tidak 

boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Maksud dari pikukuh yaitu tidak 

boleh mengubah apapun atau menerima apa adanya sesuai dengan apa yang telah 

diberikan.
16

 Tingkat spritualitas masyarakat Baduy pun sangat kuat, mereka masih 

menjaga tradisi-tradisi spiritual yang diajarkan oleh nenek moyangnya dahulu. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebanyakan manusia bersikap 

individualis, hanya mementingkan diri sendiri dari pada orang lain, fenomena 

sosial ini sudah terjadi di masyarakat pada umumnya. Dalam diri manusia sudah 

tidak ada lagi sikap tolong meonolong, empati, simpati bahkan merelakan waktu 

serta harta bendanya untuk menolong orang lain. 

Namun, berbeda dengan masyarakat Baduy. Mereka masih 

mempertahankan sikap kekerabatan yang kental dan saling tolong menolong 

kepada sesama tanpa rasa pamrih. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan 

pertolongan mereka rela memberikan pertolongannya. 

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dekskriptif dengan judul “Perilaku 

Altruistik Spiritualitas Masyarakat Baduy”. Perilaku masyarakat Baduy tertarik 
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untuk diteliti karna sikap atruisme yang tinggi tanpa membeda-bedakan antara 

satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan penelitian yang jelas dan terarah, maka diajukan 

pertanyaan atas uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Perilaku Altruistik Spiritualitas Masyarakat Baduy? 

2. Aspek-Aspek Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Masyarakat Baduy 

Memiliki Perilaku Altruistik? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sesuai dengan perumusan masalah di 

atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Perilaku Altruistik Spiritualitas 

Masyarakat Baduy; 

2. Untuk Mengetahui Aspek-Aspek Apa Sajakah Yang Mempengaruhi 

Masyarakat Baduy Memiliki Perilaku Altruistik; 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pemahaman dalam  psikologi sosial, kultural dan keagamaan 

serta menambah wawasan tentang menumbuhkan perilaku altruisme sesuai 

dengan nilai agama agar timbulnya perilaku yang bisa bermanfaat untuk orang 

banyak. 

2. Kegunaan praktis (sosial) 

Usaha dalam memecahkan masalah sosial. Karna melihat fenomena 

masyarakat pada zaman sekarang yang individualistik, sudah tidak adanya 
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rasa ingin saling tolong menolong antar sesama, namun masih ada masyarakat 

yang memegang teguh prinsif tolong menolong dan saling menjaga antara satu 

masyarakat dengan masyarakat lainnya. Selain itu, penelitian ini harapkan 

dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku altruistik dalam 

kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma dan ajaran agama yang 

berlaku. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

Fakultas Ushuluddin jurusan Tasawuf Psikoterapi, penelitian yang berkaitan 

dengan Perilaku Altruistik Masyarakat Baduy  tidak penulis temukan. Sedangkan 

terdapat beberapa penelitian di universitas lain yang mencoba mengkolaborasikan 

perilaku altruisme dengan perilaku masyarakat Baduy. 

Oleh karena itu, untuk menguatkan orisinilitas dan validalitas skripsi ini, 

peneliti tuliskan beberapa kajian skripsi, jurnal serta tesis maupun disertasi yang 

ditulis oleh peneliti lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Sutomo mahasiswa S2 UIN Sunan 

Kalijaga dengan judul “Altruisme Dalam Kehidupan Masyarakat Plural 

(Studi Pemikiran Nurcholis Majid)” dengan menggunakan pendekatan 

metodologi penelitian kualitatif, dalam tesis ini peneliti lebih berfokus 

pada konseptualisasi keilmuan mengenai moral dalam kehidupan 

masyarakat plural dan memasukan pemikiran Nurcholis Majid tentang 

altruisme yang cocok digunakan oleh masyarakat plural di indonesia. 

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Supamini dkk dari FIS Universitas 

Negeri Yogyakarta mengenai “Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy 

Berbasis Kearifan Lokal” dengan menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif dekskriptif. Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan secara 

deskriptif tentang bagaimana masyarakat baduy mengolah lingkungan dan 

melestarikan lingkungan tersebut. 
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3. Tesis yang dilakukan oleh Muliadi Imami  dari Iniversitas Sains Malaysia 

mengenai “Kajian Perbandingan Tingkah Laku Altruisme Dalam 

Kalangan Empat Suku Utama Di Komuniti Kabupaten Aceh Tenggara” 

dengan menggunakan metode penelitian Mixed Method (penelitian 

campuran) yaitu menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan 

penelitian kuantitatif. Dalam peneilitian ini peneliti menjelaskan tentang 

hubungan tingkah laku altruis dengan norma sosial, keagamaan, dan 

interaksi positif antar kaum. Dalam pendekatan kualitatif empat alat ukur 

yang digunakan yaitu Self Import Altruis, Individualist Colectivist Scale, 

Dimension Of Religiosity scale, dan skla interaksi sosial. 

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto, Nanik Prihantanti dan 

Moordiningsih mengenai “Perilaku Komformitas Masyarakat Baduy” 

metode yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Sedangkan penelitian jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana 

perilaku konformitas masyarakat Baduy, dan menjelaskan tentang 

pentingnya perilaku konformitas di tengah arus modernitas yang begitu 

pesat. Dalam suku Baduy, konformitas sangatlah penting bahkan bukan 

hanya sekedar berharga dan berarti bagi orang banyak. Namun 

konformitas adalah persyaratan keberhasilan dan fungsi bagi tatanan 

budaya, tatanan kelompok dan hubungan interpersonal warga Baduy. 

5. Skripsi yang dilakukan oleh Fia Fitri Aisyah dengan judul “Gambaran 

Spiritualitas Islam Mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi”, metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Dimana perumusan masalah dengan pernyataan terhadap 

keberadaan variabel mendiri. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

gambaran spiritualitas Islam mahasiswa jurusan tasawuf psikoterapi harus 

memiliki tingkat spiritualitas yang baik karena mahasisawa tasawuf 

psikoterapi merupakan calon-calon psikoterapis, psikodiagnostikus dan 

konselor Islam. 
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E. Kerangka Berfikir 

Altruisme diartikan oleh Aronson, Wilson, & Alkert sebagai pertolongan yang 

diberikan secara murni, tulus tanpa mengaharapkan balasan (manfaat apapun dari 

orang lain) dan tidak memberikan manfaat apapun untuk dirinya. Sementara 

Batson mengartikan altruisme dengan menyandingkannya dengan egoisme. 

Menurutnya altruisme adalah:
17

 

“Altruism is motivational state with the ultimate goal of increasing another‟s 

welfare. Egoism is a motivational state with the ultimate goal of increasing one‟s 

own welfare.” 

Definisi altruisme di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi yang 

dikembangkan oleh Comte, yaitu dorongan menolong dengan tujuan utama 

semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain (yang ditolong), 

sedangkan egoism yaitu dorongan menolong dengan tujuan utama semata-mata 

untuk kepentingan dirinya. Jika seseorang menolong  orang lain agar ia terkurangi 

atau terhindar dari penderitaan, maka itu disebut altruisme. Jika seseorang 

menolong orang lain agar perasaannya lebih nyaman atau agar terihat bagus di 

mata orang lain, maka itu dinamakan egoisme.
18

 

Dari pengertian Batson diatas juga mengandung tiga pengertian: 

Pertama, a motivational state... Yang di maksud  a motivational state di sini 

kekuatan psikologis untuk mengarahkan tujuan. Terdapat empat kriteria, yaitu: 

Seseorang mengininkan perubahan dalam dirinya, menggambarkan tujuan  

seseorang, suatu cara yang diinginkan, dan kekuatan yang menghilang setelah 

tujuan tercapai. 

Kedua, “...with the ultimate goal...” adalah tujuan yang terpenting atau tujuan 

yang tidak ada niat lain, kecuali semata-mata hanya untuk membantu orang lain 

atau semata-mata untuk sesuatu yang ingin dicapai. 

                                                           
17

 Aronson, E., Wilson. T.d., & Akert, R.M, Social Psychology (6th edition) (Singapore: 

Pearson Prentice Hall, 2007), 274. 
18

 Taufik, Empati Pendekatan Psikologi Sosial, 134. 
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Ketiga “...of increasing another‟s welfare atau of increasing one‟s own 

welfare”, yaitu suatu perbuatan yang semata-mata untuk mencapai 

kepentingannya sendiri.  

Leeds menjelaskan bahwa suatu tindakan pertolongan dapat dikatakan 

altruisme jika memenuhi tiga ktiteria, yaitu:
19

 

1. Memberikan manfaat bagi orang yang ditolong atau berorientasi untuk 

kebaikan orang yang akan ditolong, karena bisa saja seseorang berniat 

menolong, namun pertolongan yang diberikan tidak disukai atau 

dianggap kurang baik oleh orang yang ditolong. 

2. Pertolongan yang telah diberikan berperoses dari empati atau simpati 

yang selajutnya menimbulkan keinginan untuk menolong, sehingga 

tindakannya ini dilakukan bukan karena paksaan melainkan secara 

sukarela diinginkan oleh yang bersangkutan. 

3. Hasil akhir dari tindakan itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, atau 

tidak ada maksud-maksud lain yang bertujuan untuk kepentingan si 

penolong.  

 Menurut kamus Webster kata spirit berasal dari kata benda bahasa latin 

“Spiritus” yang berarti nafas (breath) dan kata kerja “Spirare” yang berarti 

bernafas. Melihat asal katanya, hidup adalah untuk bernafas, dan memiliki nafas 

artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti mempunyai ikatan yang lebih 

kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat 

fisik atau material. Spiritual merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam 

mencapai makna hidup. Spiritual merupakan bagian dari essensial dari 

keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang.
20

  

 Definisi spiritual setiap individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, 

pengalaman hidup, kepercayaan dan ide-ide tentang kehidupan. Spiritualitas juga 

memberikan suatu perasaan yang berhubungan dengan intrapersonal (hubungan 

                                                           
19

 Taufik, Empati Pendekatan Psikologi Sosial,  135. 
20

 Aliah B,P,H, Psikologi Perkembangan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), 288. 
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antara diri sendiri), interpersonal (hubungan antara orang lain dengan 

lingkungan), dan transpersonal (hubungan yang tidak dapat dilihat yaitu suatu 

hubungan dengan ketuhanan yang merupakan kekuatan tertinggi). 

 Masyarakat dalam istilah Yunani dikenal dengan Community yang artinya 

“Persahabatan”. Kemudian dari kata Community dikembangkan lagi oleh 

Aristoteles, masyarakat adalah manusia yang hidup bersama dalam satu 

komunitas karena mereka memiliki ikatan dan saling bekerja sama untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan untuk menemukan makna hidup.
21

 Sedangkan 

menurut Paul B Horton dan C. Hunt mendefinisan masyarakat sebagai 

perkumpulan penduduk yang mandiri, hidup bersama-sama dalam kurun waktu 

yang cukup lama, tinggal bersama dan menetap di suatu wilayah tertentu, 

mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan segala macam kegiatan 

bersama-sama dalam suatu kelompok atau di dalam kumpulan masyarakat 

tersebut.
22

 

 Namun dengan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat masyarakat 

kehilangan fungsi dan manfaatnya sebagai masyarakat itu sendiri. Masyarakat 

sekarang terbuai dengan begitu mudahnya mendapatkan dan mencari sesuatu, 

mulai dari kebutuan pribadi sampai kebutuhan sosial dengan tidak memperdulikan 

orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Fenomena pada kelompok sosial tersebut 

tentunya terperangkap pada keterasingan.   

 Tidak hanya itu perubahan sosial yang berangsur sangat cepat juga membuat 

manusia tidak perduli dengan lingkungannya, timbulnya sikap apatis, masa bodoh 

menjadi tren masyarakat pada saat ini. Tidak hanya itu tolong menolong diantara 

masyarakat pun sudah jarang sekali ditemukan bahkan hampir sudah tidak 

ditemukan. Namun  di tengan kancah kehidupan global yang begitu pesat terdapat 

fenomena pada kelompok masyarakat yang masih melesatarikan gotong royong, 

                                                           
21

Ayu Senja Mayangsari ,“ Pengertian Masyarakat.rtf”, Jurnal Direktori File UPI, Maret, 

2017,  2. 
22

 Nofiawaty, “Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap Kecenderungan 

Preferensinya”, Jurnal Universitas Sriwijaya Respository, Mei, 2013, 2. 
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kebersamaan dan kebudayaan. Masyarakat itu adalah masyarakat Baduy atau 

dikenal dengan suku Baduy.  

 Masyarakat Baduy tinggal di Desa Cikeusik, Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Mereka tetap melakukan kegiatan gotong 

royong, saling membantu antara masyarakat lainnya. Ketika satu keluaga 

mengadakan acara masyarakat lainnya bergotong royong membantu acara tersebut 

tanpa mengharapkan imbalan apapun, walaupun mereka harus mengahiskan 

tenaga, aktu serta uang namun mereka tidak perduli dengan itu semua. 

 Untuk itu penulis ingin mencari lebih dalam tentang perilaku altruis 

masayarakat Baduy. 
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bahasa Yunani , yaitu ethnos dan graphia. Ethnos (etnis) berarti suku, 

keturunan, kelompok sosial tertentu dengan memiliki budaya tertentu. 

Sedangkan graphia berarti lukisan atau gambaran yang dapat menggambarkan 

hubungan, misalnya hubungan tingkat sosial dengan tindak tutur, hubungan 

budaya atau tradisi dengan asal-usul suatu suku bangsa, dan sebagainya. Oleh 

sebab itu, etnografi dapat dipahami sebagai studi deskripsi tentang 

kebudayaan atau tradisi suku-suku bangsa yang hidup di permukaan bumi.
23

  

Dipaparkan juga oleh Genzuk bahwa etnografi berarti gambaran tentang 

seseorang atau masyarakat (a portrait of people), yaitu upaya penggambaran 

tentang budaya atau kebiasaan dalam berfikir, bertindak, bertutur, dan 

sebagainya sehingga dapat diketahui dan dipahami makna budaya yang ada 

dibalik kata-kata, tindakan, cara berfikir, kepercayaan, dan sebagainya dari 

seseorang atau kelompok masyarakat.
24

 Menurut Weller, penelitian etnografi 

adalah penelitian yang mengkombinasikan berbagai teknik observasi sebagai 

upaya memperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan masyarakat, 

kelompok intuisi, setting atau situasi tertentu dengan latar belakang ilmiah.
25

 

Dari pengertian di atas dapat artikan bahwa penelitian etnografi adalah 

budaya antropologi yang cara penelitiannya memakai prosedur pengumpulan 

data melalui observasi berperan serta (participan observation) dan wawancara 

yang mana si peneliti adalah sebagai orang luar yang berada dalam situasi, 

lingkungan, kejadian yang menjadi objek penelitiannya.
26

 Oleh karenanya, 

peneliti dengan pendekatan etnografi bertindak sebagai instrumen utama, 

dalam dan dangkalnya hasil penelitian tergantung pada sejauh mana peneliti 

cermat mengamati persoalan penelitian di lapangan. 

                                                           
23

 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kuantitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2003), 161. 
24

 Michael Genzuk, “A Synthesis Of Ethnographic Research,” Center For Multilingual, 

Multicultural Reearch  (New York: University Of Southern California ), 2003,  4. 
25

 Abdul Halim Hanafi, Metodologi Penelitian Bahasa (Untuk Penelitian Tesis dan 

Disertasi), Cet-1, (Jakarta: Diadit Media, 2011), 212. 
26

 James Spradly P, Metode Etnografi  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007),  15-16. 
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Perbedaan dengan penelitian lainnya, seperti penelitian studi kasus yang 

pendekatannya tidak pada budaya, sedangkan etnografi sangat menekankan 

makna budaya. Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian kuantitatif 

lainnya, seperti korelasional dan eksperimen, penelitian etnografi mempunyai 

masalah yang dinamis, hipotesis dibangun dari lapangan, dan ingin 

membangun teori (induktif) sedangkan masalah-masalah penelitian kuantitatif 

bersifat kaku karena berangkat dari teori dan untuk menguji teori.
27

 

Tujuan pendekatan etnografi adalah untuk menjelaskan dan menafsirkan 

tindak tutur, pemakaian bahasa, gaya berkomunikasi, cara berfikir dan 

sebagainya dari seseorang atau kelompok orang dan kaitannya dengan budaya, 

tradisi, situasi, dan lingkungan yang berkembang dalam suatu masyarakat 

tutur dimana seseorang melakukan  tindakan dan tuntutan secara lisan atau 

tulisan, sehingga mendapatkan gambaran yang lengkap tentang makna budaya 

dibalik fakta-fakta yang ada. Oleh sebab itu, peneliti ini akan berhenti jika 

makna budaya dianggap sudah lengkap dan representatif. 

Fungsi peneliti dalam penelitian etnografi adalah: 

1) Sebagai orang luar yang berperan serta dalam suatu tindakan, tuturan, 

gaya komunikasi, cara berfikir seseorang atau kelompok yang menjadi 

objek penelitian, 

2) Sebagai penafsir atau interpreter didasarkan atas realitas yang 

ditemukannya dalam objek dan setting penelitiannya dan 

menghubungkannya dengan budaya atau tradisi yang berkembang dan 

berlaku pada seseorang atau masyarakat yang ditelitinya, sehingga ia 

mendapatkan makna-makna budaya dan fakta-fakta yang berdasarkan 

emik, padangan subjek penelitian, dan 

3) Menjelaskan dan menginformasikan kepada masyarakat secara akurat 

tentang latar budaya mengapa seseorang atau kelompok masyarakat 

tertentu melakukan tindakan, tuturan, dan gaya komunikasi tersebut. 

                                                           
27

 Abdul Halim Hanafi, Metodologi Penelitian Bahasa (Untuk Penelitian Tesis dan 

Disertasi), 214. 
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2. Ciri-Ciri Penelitian Etnografi 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas mengenai pengertian etnografi, 

untuk memahami metode penelitian etnografi ada beberapa ciri-ciri penelitian 

bisa dikatakan sebagai metode penelitian etnografi. Penelitian etnografi 

memiliki ciri-ciri antara lain: 

1) Paradigma fenomenologis, yaitu pandangan yang akan melihat 

fenomena sosial budaya dari subjek penelitian. Oleh sebab itu ini 

termasuk penelitian kualitatif. 

2) Masalahnya bersifat dinamis, karena penelitian ini ingin mendapatkan 

masalah yang lebih luas dan akurat di lapangan, sehingga masalah-

masalahnya tidak kaku sebagaimana penelitian dalam paradigma 

kuantitatif (hipoteco, deduco, verifikatif), seperti penelitian 

korelasional, eksperimen, dan sebagainya. 

3) Peran teori, khususnya teori-teori antropologi budaya dan sosio-

linguistik, adalah sebagai upaya pengembangan masalah yang ada di 

lapangan, bukan sebagai landasan teori yang akan dipedomani peneliti 

dan diuji. 

4) Tujuan penelitiannya adalah menemukan pandangan realitas orang 

dalam, pandangan emik dan kaitannya dengan budaya yang berlaku. 

5) Metode penelitian yang paling utama adalah observasi berperan serta 

(participant observation) dan wawancara serta sumber-sumber tertulis 

sebagai data sekunder untuk mendapatkan konteks dab makna budaya 

secara holistik.
28

 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian etnografi termasuk penelitian kualitatif/naturalistik. Oleh sebab 

itu metode penelitian yang sesuai adalah metode observasi berperan serta 

(participant observation) dan wawancara. Metode observasi untuk melihat 

                                                           
28

 Abdul Halim Hanafi, Metodologi Penelitian Bahasa (Untuk Penelitian Tesis dan 

Disertasi), 215-216. 
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realitas dari sudut pandang partisipan. Bagaimana suatu tunturan, tindakan, 

cara berfikir, gaya komunikasi, dan sebagainya terjadi dalam suatu setting 

yang kompleks sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mendapatkan data dan fakta secara lengkap. Metode wawancara untuk 

memperoleh informasi khusus secara langsung, dan alami dari para 

partisipan/subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan 

menggunakan informan kunci secara bebas maupun terstruktur.
29

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. Maksud mengadakan wawancara seperti yang 

ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain mengkontruksi mengenai orang, 

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain, 

mengrekontruksi kebulatan-kebulatan yang dialami oleh masa lalu, 

memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), mengubah dan 

memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti.
30

 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mewawancarai ketua suku dan masyarakat Baduy. Wawancara juga dilakukan 

untuk mengetahui bagaimanakah perilaku altruistik masyarakat Baduy dalam 

berinteraksi dan menolong sesama bahkan masyarakat yang bukan asli Baduy. 

4. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

deskriptif. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-

                                                           
29
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30
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lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Usaha untuk medeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap 

permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di 

dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena 

itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang 

bersifat penemuan fakta-fakta seadamya ( fact finding).
31

 

Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian 

deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan 

termasuk laboratorium. Data ini hanya bisa diperoleh dengan melakukan 

pengamatan secara langsung maupun hasil wawancara kepada interviewee 

berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dibuat oleh peneliti 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan dari orang lain 

dengan maksud tersendiri den mempunyai ketegornisasi atau klasifikasi 

menurut keperluan mereka. selain itu data sekunder juga diperoleh berupa 

surat-surat, catatan biografi, juga dokumntasi perkumpulan, organisasi, 

perusahaan. Selain itu data sekunder juga bisa didapatkan melalui vidio 

kaset, audio kaset yang berisi penggunaan bahasa seseorang atau 

kelompok masyarakat tutur tertentu, foto, benda-benda, gambar-gambar, 

peta, film, dan sebagainya sehingga peneliti dapat lebih banyak data dan 

fakta yang akan menggambarkan makna budaya di balik fakta-fakta itu.  
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka teknik pengumpulan data dapat diperoleh sebagai berikut: 

1) Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan, 

berupa hasil wawancara, data primer akan menjadi data utama dalam 

penelitian. Dalam mendapatkan data primer dapat dilakukan dengan cara 

berikut: 

a. Wawancara, yaitu teknik wawancara untuk mendapatkan 

keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan 

bercakap-cakap.  

b. Observasi, merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis atau dengan pengertian lain yaitu 

mengamati secara langsung untuk melihat dengan dekat kegiatan 

yang dilakukan oleh objek tersebut. 

c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis dengan cara membaca literatur, tulisan maupun dokumen 

yang dianggap oleh peneliti berkenaan dengan penelitian yang 

diteliti. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data 

sekunder sebagai data tambahan atau pelengkap untuk menyempurnakan 

penelitian yang didapat dari studi pustaka, internet yang berkaitan dengan 

penelitian yang diteliti. 

7. Validitas Dan Reabilitas 

Validitas penelitian etnografi berada pada sejauh mana si peneliti memiliki 

kecermatan, kecerdasan dan kejujuran dalam mengamati subjek penelitian, 

karena instrumen utama penelitian ini adalah diri peneliti sendiri. sedangkan 
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reabilitas penelitian dapat dilakukan dengan cara triangulasi untuk 

membandingkan sumber-sumber data yang berbeda dan mereduksi data hasil 

observasi dari wawancara yang bias atau belum tuntas, dan mendapatkan 

tingkat validitas dan kepercayaan dari informan penelitian.
32

 

8. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data meliputi pekerjaan yang 

berkaitan dengan data, mengorganisasikan data, menguraikan data menjadi 

unit-unit yang dapat diukur, mensistensiskan data, mencari pola-pola, 

menemukan apa yang penting dan yang harus dipelajari serta yang akan 

disampaikan kepada orang lain.
33

 

Proses analisis data penelitian dilakukan secara terus menerus sejak 

pertama data dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan sementara sampai 

akhirnya data menjadi penuh.  

Teknik analisis data yang banyak digunakan dalam penelitian ini, menurut 

Spreadly adalah: analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis tema. 

Ketiga teknis ini harus melakukan empat hal yang penting, yaitu 

rekursif/pengulangan, didasarkan pada data, komprehensif, dan 

interpretative/penafsiran. 

a. Rekrusif 

Penelitian etnigrafi memerlukan waktu yang cukup panjang. Peneliti 

tidak cukup waktu sekali saja ke lapangan. Oleh sebab itu perlu adanya 

rekursif, yaitu pengulangan ke lapangan untuk mendapatkan data dan 

informasi yang lengkap 

b. Didasarkan Pada Data 
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Analisis dalam penelitian etnografi didasarkan atas data yang memiliki 

hubungan fungsional dengan partisipan dalam setting yang alamiah, 

karena kerangka berfikir yang dipakai penelitian ini adalah induktif, yaitu 

berangkat dari data-data yang ada di lapangan untuk membangun teori. 

Oleh sebab itu, data-data yang dicari oleh peneliti adalah data sumber 

utama dan representatif. 

c. Komprehensif 

Komprehensif bermakna meluas dan mendalam secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Meluas berarti data dan fakta yang dikumpulkan 

mencangkup berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah yang 

menjadi fokus dan subfokus penelitian. Mendalam berarti bahwa data yang 

didapati peneliti ditelusuri terus sampai ke akar yang paling dasar, 

sehingga pemecahan masalahnya menjadi tuntas. Namun tetap berada 

dalam koridor makna budaya. 

d. Interpretatif 

Hakikat penelitian etnografi bukanlah sekedar mengetahui atau 

mengamati data dan fakta, tetapi sangat penting dan menjadi cirinya 

adalah adanya penafsiran terhadap data dan fakta, sehingga menemukan 

suatu gambaran makna budaya di balik kata dan tindakan partisapan.
34
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