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BIMBINGAN AGAMA TERHADAP PERILAKU SANTRI DI PONDOK 

PESANTREN HASANUDDIN KELURAHAN KUPANG TEBA 

KOTA BANDAR LAMPUNG 

oleh : 

Desi Saputri 

Dalam rangka memperbaiki perilaku remaja yang cenderung negatif dan tidak 

sesuai dengan ajaran agama Islam, dibutuhkan adanya bimbingan agama yang 

mampu membentengi para remaja saat ini dari perilaku yang bersifat negatif. Pondok 

Pesantren Hasanuddin sebagai salah satu pesantren yang ada di kota Bandar 

Lampung, menerapkan bimbingan agama kepada para santrinya agar tidak terjerumus 

dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu beberapa orang tua yang 

memiliki anak berperilaku negatif , beriinisiatif memasukkan anaknya ke Pondok 

Pesantren agar anak tersebut memiliki perilaku sesuai dengan ajaran agama.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bimbingan agama terhadap 

perilaku santri di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota 

Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaiamana 

penerapan bimbingan agama di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang 

Teba Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan 

yaitu metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Lalu,tekhik pengumpulan 

data yang dipakai adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam bimbingan agama di Pondok 

Pesantren Hasanuddin, metode bimbingan agama yang digunakan adalah Sorongan, 

Bandongan, Riyadloh, Ta’zir, dan metode Mau’idzah. Dalam pelaksanaanya, santri 

dituntut menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan baik sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Semua kegiatan yang ada merupakan pembelajaran bagi semua santri yang 

berupa pelatihan-pelatihan seperti melatih kedisplinan, sopan santun dan melatih 

santri untuk memaknai kandungan dalam Al Quran. Pengurus pondok pesantren 

memberikan wewenang sepenuhnya kepada ustadz untuk benar-benar 

memperhatikan, membimbing dan membina santri agar tidak terjadi penyimpangan 

moral dikalangan santri. 

Kata Kunci : Bimbingan Agama, Perilaku Santri. 
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MOTTO 

         

     

 

Artimya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, 

memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran 

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil 

pelajaran. ( QS. An-Nahl : 90) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Penegasan judul ini diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap 

pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun proposal ini berjudul “BIMBINGAN AGAMA TERHADAP 

PERILAKU SANTRI di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba 

Kota Bandar Lampung“. 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai 

berikut : 

Bimbingan adalah “Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang oleh 

orang yang ahli kepada seseorang agar orang yang dibimbing dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri”. 
1
 Adapun pengertian 

bimbingan  yang dikemukakan oleh Rachman Natawidjaja yaitu : 

Bimbingan adalah Suatu proses pemberiaan bantuan kepada individu yang 

dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami 

dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara 

wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian, ia dapat mengecap 

kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupn 

                                                           
1
Prayitno dan Erman Amti, Dasar- Dasar Bimbingan dan Konseling, ( Jakarta : Rineka Cipta, 

2009),  cet. Kedua, hlm. 99 
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masyarakat umumnya. Bimbingan dapat membantu individu mencapai 

perkembangan optimal sebagai makhluk sosial.
2
 

 

 

Dari definisi diatas penulis berpendapat bahwa bimbingan adalah pemberian 

bantuan terhadap individu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan didalam hidupnya, 

agar mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.  

Agama adalah Kepercayaan seseorang kepada tuhannya, sebagai petunjuk, 

pedoman, dan dorongan bagi manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup. 
3
 

Adapun pengertian agama menurut M. Natsir, adalah“Kepercayaan dan cara 

hidup yang mengandung faktor percaya dengan adanya Tuhan sebagai sumber dari 

segala hukum dan nilai hidup”.
4
 

Dengan rumusan dan definisi yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa 

agama dapat disimpulkan adalah Suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan sebagai 

pencipta, yang didasarkan keyakinan.   

Dalam penelitiaan ini penulis mendeskripsikan bahwa bimbingan agama 

adalah bantuan yang diberikan dari seorang pembimbing (konselor) kepada anak 

didik (klien) untuk membantu memecahkan masalah seseorang dalam kaitannya 

dengan masalah-masalah keagamaan melalui keimanan agar tunduk dan mengabdi 

diri hanya kepada Allah, susuai dengan fitrahnya.  

                                                           
2
Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Koneling Islam, ( Jakarta : Amzah ,  2013), cet: kedua 

hlm. 03. 
3
Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2008), Cet.Kelima, hlm. 4.   
4
Endang Syaifudin Anshori, Wawasan Isalam, ( Jakarta : CV Rajawali 1986), hlm. 25 
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Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk 

hidup.
5
 Perilaku juga kegiatan atau aktifitas yang melingkup seluruh aspek 

jasmaniah dan rohaniah. Perilaku yang dimaksud dalam peneliti ini adalah 

perilaku kurang baiksantri seperti  tidak taat peraturan, agresif secara lisan, dan 

membolos.  

Santri adalah peserta didik yang haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

oleh seorang kiyai yang memimpin sebuah pesantren.
6
Santrisebutan bagi 

seseorang yang mengikuti pendidikan ilmu agama islam yang menetap di tempat 

tersebut sampai pendidikannya selesai. Sedangkan santri yang dimaksud disini 

adalah murid-murid atau peserta didik yang belajar mendalami agama islam 

dengan berguru di pondok pesantren.  

Perilaku santri yang penulis maksud adalah dengan adanya bimbingan 

agama, santri dapat merubah perilakunya yang kurang baik seperti tidak taat 

peraturan, agresif secara lisan, dan membolos menjadi lebih baik lagi dan tidak 

melakukan perbuatannya lagi.  

Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung adalah salah satu lembaga masyarakat berperan mewujudkan santri-

santri untuk dididik menjadi  anak yang mencapai martabat, mutu, dan berani 

bertanggung jawab atas perbuatan atau perilakunya agar menjadi insan kamil.   

                                                           
5
Wowo Sunaryo Kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku,( Bandung : Alfabeta, 2014), 

hlm. 42 
6
 M.Bahri Ghazali, Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan,( Jakarta : Pedoman Ilmu 

Jaya,2001), hlm. 4 



4 
 

Berdasarkan penegasan-penegasan istilah tersebut, maka yang dimaksud judul 

skripsi ini adalah “Bimbingan Agama Terhadap Perilaku Santri di Pondok 

Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung” adalah 

suatu usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ustad kepada santri di 

Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung,  

agar mampu hidup selaras sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah untuk 

memperbaiki perilaku santri yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut : 

Mengingat perkembangan zaman sekarang ini, banyak anak yang 

berperilaku yang bersifat negatif yang memerlukan bimbingan terutama dalam 

agama. Bimbingan Agama berperan penting dalam merubah perilaku-perilaku 

santri yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian penelitian ini sesuai 

dengan bidang keilmuan atau jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu 

Bimbingan Konseling Islam, karena penelitian ini berupaya mengkaji tentang 

suatu upaya bimbingan agama di pondok pesantren dalam memperbaiki perilaku 

santri. 

C. Latar Belakang 

Kehidupan manusia pada masa kini diwarnai dengan kemajuan dalam 

berbagai bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi telah 

membawa manusia kepada taraf kehidupan yang relatif lebih maju. Hal ini 
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merupakan keberhasilan manusia dalam rangka mengembangkan dirinya. 

Sebelum ilmu pengetahuan dan tekhnologi berkembang dalam kehidupan 

manusia, semua manusia sangat membutuhkan agama,  agama sangatlah penting 

dalam kehidupan manusia, terutama bangsa di Indonesia. Sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 30 yaitu : 

               

     

Artinya :“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama(islam), 

(sesuai) fitrah Allah desebabkan Dia telah menciptakan manusia 

menurut(fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) 

agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
7
 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal ini ditandai dengan 

pluralisme agama yang dipeluk dan diyakini oleh masyarakatdi Indonesia. Dengan 

adanya bermacam- macam agama di Indonesia menunjukan bahwa agama 

merupakan hal terpenting bagi masyarakat Indonesia yang berketuhanan dan 

beragama.  

Agama memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Dengan agama manusia bisa mencapai derajat kehidupan yang tinggi, dan dengan 

agama manusia dapat hidup terarah dan terkendali yang terwujud dalam akhlakul 

karimah (moral yang baik). Sebaliknya, tanpa agama manusia dapat terjerumus 
                                                           

7
Departemen Agama RI ,  Alquran dan Terjemahannya, ( Bandung : CV. Diponegoro, 2005), 

hlm. 325 
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kedalam jurang kehinaan yang dapat merendahkan martabat manusiabaik di 

hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah SWT.  

Agama juga merupakan pedoman bagi manusia, karena dengan beragama 

manusia mengetahui batas yang baik dan yang buruk. Di dalam agama inilah 

diajarkan tentang aturan-aturan seperti aturan- aturan  kehidupan dan baik buruk 

berperilaku. Setiap yang dibenarkan oleh agama tentu mengandung unsur 

kemuliaan dan dapat membawa manfaat bagi manusia yang melaksanakannya.  

Melihat pentingnya agama bagi setiap manusia, maka sudah menjadi 

keharusan bagi setiap orang untuk senantiasa berusaha menanamkan pemahaman 

tentang agama khususnya bagi dirinya maupun dengan lingkungan sekitar 

terutama dalam berperilaku.  

Di zaman seperti sekarang ini, banyak manusia terutama pada remaja 

berperilaku negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Semua itu karena 

terpengaruh adanya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Berkaitan 

dengan hal tersebut seseorang harus memiliki ilmu tentang agama Islam, 

khususnya tentang akhlak. Sehingga dengan pengetahuan tersebut seseorang dapat 

berakhlak dengan baik. 

Berikut inisial santri atau remaja yang memiliki perilaku negatif yang tidak 

sesuai dengan ajaran agama sebelum memasuki Pondok Pesantren Hasanuddin : 
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No  

 

Nama Santri 

 

Kelas  

 

Umur  

 

Perilaku sesudah Mengikuti 

Bimbingan Agama   

1 J VII  13 tahun Rajin ke sekolah, bertutur kata sopan 

,  mematuhi peraturan,  

2 H  VII 12 tahun Jujur, menuruti perintah, bertutur 

kata sopan, rajin ke sekolah 

3 I  VII 12 tahun Tidak bermain game online lagi, 

rajin ke sekolah, menuruti perintah 

dan tidak melanggar 

4 A  VII 13 tahun Mematuhi peraturan, bertutur kata 

sopan, menghormati dan saling 

menghargai 

 

Dari data diatas, dapat kita ketahui  pentingnya memperdalam ilmu agama 

bagi remaja agar dapat berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Untuk memahami 

dan memperdalam agama Islam dan menjadikan remaja besikap dan berperilaku, 

diperlukan adanya upaya-upaya bimbingan agama yang sungguh-sungguh agar 

perilaku mereka dapat terarah dan berakhlak baik. Kegiatan itu dapat dilakukan di 

lingkungan keluarga, lembaga dan masyarakat. Ali Anwar Yusuf mengatakan: 

Jelas bahwa manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk yang benar dan 

bernilai untuk meraih kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dunia, dan akherat. 

Untuk itu, disamping akal, Tuhan juga memberikan anugerah lain kepada manusia 

sebagai pembimbing gerak akal, yaitu agama.  

Bimbingan Agama adalah segala kegiatan bantuan yang diberikan dari 

seorang pembimbing (konselor) kepada anak didik (klien) untuk membantu 
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memecahkan masalah dalam kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan 

melalui keimanan agar tunduk dan mengabdi diri hanya kepada Allah, susuai 

dengan fitrahnya.  

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan sekaligus pengkaderan 

tradisional yang khas dan unik. Pesantren juga memiliki subkultur yang berbeda 

pada masyarakat umumnya, pengembangan pesantren biasanya ditandai oleh 

sejumlah perangkat yang terjalin dalam kehidupannya. Ada dua perangkat yang 

menjadi ciri umum lembaga ini yaitu kiyai yang berperan sebagai sumber 

penyerapan ilmu dan pembimbing, yang kedua santri sebagai penimba 

pembimbing.  

Dalam mensyiarkan Islam pondok pesantren mengutamakan keimanan 

(keyakinan) kepada Allah SWT, dan pondok pesantren juga menanamkan akhlak 

yang mulia terutama dalm berperilaku, prosesnya memerlukan waktu yang cukup 

lama dan upaya sungguh-sungguh.  

Pesantren sebagai sentral pendidikan agama yang sangat penting peranannya 

di era sekarang ini. Dalam lembaga pendidikan pondok pesantren, para santri 

dididik ilmu-ilmu keagamaan untuk menguatkan daya hati nurani mereka dengan 

keimanan untuk menuju hal-hal yang baik. Dimana para santri di pondok 

pesantren sebagian besar merupakan generasi muda atau remaja yang memerlukan 

perhatian yang serius. 
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Apabila santri tidak mendapatkan bimbingan yang tepat dan pelayanan yang 

baik dari orang tua maupun pengasuh di pondok pesantren maka dalam 

perkembangan selanjutnya bisa berbahaya karena dikhawatirkan akan keliru dalam 

mengambil sikap.   

Bimbingan agama bisa di dapatkan seperti di Pondok Pesantren Hasanuddin 

yang penulis teliti ini,  Khususnya untuk perilaku santri agar dapat merubah 

perilakunya dengan baik. Bimbingan agama di pesantren merupakan sesuatu yang 

tidak dapat diabaikan dalam proses pembentukan kepribadian dan akhlak santri, 

bahkan mutlak adanya. 

Bimbingan Agama memegang peranan sangat penting di Pondok Pesantren 

Hasanuddin, dikarenakan sebagai pemantap dan penggerakan minat santri dalam 

pengamalan nilai-nilai Agama. Dari uraian tersebut penulis tertarik mengkaji 

tentang Bimbingan Agama Terhadap Perilaku Santri di Pondok Pesanten 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung.  

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan menjadi 

acuan proposal ini adalah : Bagaimana Bimbingan Agama Terhadap Perilaku 

Santri di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan bimbingan agama terhadap perilaku 

santri di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung 

F. Kegunaan Penelitiaan 

Sebagai upaya mengembangkan wawasan keilmuaan terkait dengan 

bimbingan agama untuk memperbaiki perilaku santri. Peneliti ini sangat 

bermanfaat, karena sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi 

bimbingan agama terhadap perilaku santri di Pondok Pesantren Hasanuddin 

Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung. 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitiaan adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
8
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode kualitatif adalah “Metode penelitiaan naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah”.
9
 Penelitian kualitatif mencangkup 

penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, 

pengalaman pribadi, intropeksi, dan visual yang menggambarkan saat- saat dan 

makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.
10

 

 

                                                           
8
Sugiyono, Metode Penelitiaan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : alfabeta, 2012), 

cet. Ketujuh belas, hlm.2.  
9
ibid, hlm. 8 

10
 Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of  Qualitative Research, diterjemahkan 

oleh Dariyatno,Badrus samsul Fata, Abi, John Rinaldi ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009 ), hlm. 2 
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1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya maka jenis penelitian ini adalah penelitian termasuk 

penelitian lapangan ( field reseach), yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.
11

 Penelitiaan ini adalah 

yang berkenaan tentang bimbingan agama terhadap perilaku santri di Pondok 

Pesantren Hasanuddin Kecamatan Kupang Teba Kota Bandar Lampung.  

2. Sifat Penelitiaan 

Data yang dipeoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan 

berlanjut dengan cara deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitiaan untuk 

mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara 

menyeluruh.
12

 Dalam penelitiaan ini, maka peneliti yang penulis gagas hanya 

ditujukan untuk hanya memotret atau menggambarkan kenyataan-kenyataan 

yang terfokus pada bimbingan agama terhadap perilaku santri di Pondok 

Pesantren Hasanuddin Kecamatan Kupang Teba Kota Bandar Lampung. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah “Jumlah keseluruhan dari unit analisi yang ciri-cirinya 

akan diduga, yang dimaksudkan untuk diteliti”.
13

 Dengan demikian yang 

                                                           
11

Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, ( Bandung : CV. Mandar Maju, 1996),  

Cet. ketujuh, hlm. 81 
12

 Sugiyono, Metode Penelitiaan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : alfabeta, 2012), 

cet. Ketujuh belas, hlm.2.  
13

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, ( Yogyakarta : PT. Abdi Ofset, 1991), hlm. 220. 
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menjadi populasi ini adalah seluruh komponen yang ada pada Pondok 

Pesantren Hasanuddin. 

Populasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemimpin Pondok Pesantren Hasanuddin (kiyai), 1 orang 

2. Dewan asatidz Pondok Pesantren Hasanuddin 4 orang 

3. SantriLaki-lakiPondok Pesantren Hasanuddin,27 orang 

4. Santri Perempuan Pondok Pesantren Hasanuddin 8 

Jadi populasi dalam penelitiaan ini adalah berjumlah40 orang 

b. Sampel  

Sampel adalah “Sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti”.
14

 

Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, 

melainkan dari sampelnya saja. 

 Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik 

yang digunakan adalah Nonprobability Sampling, yaitu Teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam 

penelitiaan ini teknik sampling yang digunakan adalah Purposive 

Sampling, yaitu Teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan 

tertentu.
15

 Maksudnya adalah pengambilan sampel tersebut sesuai dengan 

                                                           
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan, ( Yogyakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 117. 
15

Sugiyono, Metodelogi Penelitiaan Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi,( Bandung : 

Alfabeta, 2013), hlm. 301 
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tujuan penelitiaan. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel untuk 

dijadikan sumber data yaitu : 

1. Pemimpin Pondok Pesantren Hasanuddin 1 orang 

2. Santri laki-laki yang usianya 12-13 tahun 

3. Santri tidak taat peraturan (tidak mengikuti pengajian), agresif secara 

lisan dan membolos sekolah.  

Dari kriteria diatas sampel yang dapat diambil untuk sumberdata adalah 

sebanyak 5 orang. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa : 

1. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan  pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
16

Wawancara yang penulis lakukan 

adalah kepada: 

a) Pembimbing agama Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar Lampung 

b) Para santri Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba 

Kota Bnadar Lampung, tentang Bimbingan agama terhadap 

perilaku santri.  

                                                           
16

Sugiyono, Op.Cit, hlm. 316 
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Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data 

dari komponen pondok pesantren yang menjadi sampel. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan wawancara semistruktur. Tujuan 

dari wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat, dan ide-idenya. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengerkan secara 

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Hasil dari 

wawancara bisa direkam dan dirangkum sendiri oleh pencari 

informasi. Metode wawancara akan memperoleh data yang lebih 

mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara 

detail. 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena 

fenomena agar diperoleh gambaran yang lebih konkret tentang kondisi 

dilapangan.
17

 Dalam metode ini penulis menggunakan jenis observasi 

non participant,  dimana penulis tidak turut ambil bagian dalam proses 

pembelajaran di lingkungan pondok pesantren Hasanuddin pada setiap 

kegiatan keagamaan dan lainnya. Metode dalam penelitiaan ini adalah 

untuk menghimpun data antara lain yaitu kondisi perilaku santri, umur 

                                                           
17

 Lexy Moelang, Meodelogi Penelitiaan Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013),  

hlm. 174 
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santri, kegiatan sehari-hari dan data-data lainnya seperti menyangkut 

kegiatan santri yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. 

Adapun data observasi berada di lampiran belakang,  dan yang di 

observasi dalam penelitiaan ini adalah para santri dan aktivitasnya.   

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya.
18

 Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data baik 

yang berupa keadaan, struktur, program kerja, maupun catatan 

bimbingan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek di 

Pondok Pesantren Hasanuddin. Hasil penelitiian dari observasi atau 

wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau di dukung oleh 

foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.  

4. Tekhnik Analisa Data 

Analisa Data adalah Proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

                                                           
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991),  hlm. 188  
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dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
19

 

Dalam menyimpulkan penulis menggunakan pola berfikir induktif 

yaitu cara menganalisis terhadap suatu objek ilmiah tertentu yang 

bertitik tolak dari pengantar hal-hal atau kasus-kasus yang sejenis 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
20

 

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi, serta literatur di edit dengan tujuan untuk menteliti 

ketetapan dan kelengkapan, dan kebenaran data, kemudian data 

tersebut disusun berdasarkan katagorisasi yang sesuai dengan masalah 

dan kebutuhana peneliti. Setelah data diolah dan di klasifikasi, 

kemudian dirangkai yang bersifat khusus yang diambil individu 

kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.  

H. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan sebagai acuan penelitian dalam 

pemnuatan skripsi maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka sebagai 

beikut : 

1. Fajriah Septiani (1111052000022), mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul : “ Efektifitas 

                                                           
19

Sugiyono, Op.Cit, hlm. 333 
20

SutrisnoHadi, Op.cit, hlm. 43 
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Metode Bimbingan Agama Dalam Membina Akhlak Remaja Di 

Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pusat Leuwisadeg Bogor” pada 

tahun 2015.  

2. Suprapti Wulanningsih (10411043), mahasiswa Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan judul : Peran Pondok Pesantrean As-Syalafiyyah 

Dalam Membentuk Karakter Santri Di Desa Wisata Religi Mlangi” 

pada tahun 2014.  



BAB II 

BIMBINGAN AGAMA DAN PERILAKU SANTRI 

 

 

A. Bimbingan Agama 

1. Pengertian Bimbingan Agama 

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris “guidance”. Kata “guidance” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata 

benda) yang berasal dari kata kerja “to guide” artinya menunjukan membimbing, 

atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.
1
 

Para ahli bimbingan dan Konseling yang tergabung dalam organisasi 

bimbingan jabatan nasional di Amerika Serikat, dalam hal National Vocational 

Guidance Association ( Himpunan Bimbingan Jabatan/ Kekaryaan Nasional) 

menetapkan definisi sebagai berikut : 

Bimbingan jabatan kekaryaan adalah “Mengutamakan pada pemberian 

pertolongan kepada individu dalam membuat keputusan dan pilihan yang 

menyangkut perencanaan masa depan, membentuk karier, dan dalam usaha 

mengefektifkan penyesuaian jabatan/ kekaryaan yang memuaskan baginya”.
2
 

Rachman Natawidjaja menyatakan : 

Bimbingan adalah Suatu proses pemberiaan bantuan kepada individu 

yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat 

memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat 

bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, 

keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian, ia dapat 

                                                           
1
Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Koneling Islam, ( Jakarta : Amzah ,  2013), cet: kedua hlm. 

03. 
2
Ibid, hlm. 04 
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mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi kehidupn masyarakat umumnya. Bimbingan dapat membantu individu 

mencapai perkembangan optimal sebagai makhluk sosial.  
3
 

 

Bimbingan merupakan Suatu pertolongan yang menuntun. Bimbingan 

merupakan suatu tuntunan. Hal ini mengandung pengertian bahwa di dalam 

memberikan bimbingan, apabila keadaan menuntut, adalah kewajiban dari 

pembimbing untuk memberikan bimbingan secara afektif, yaitu memberikan arah 

kepada yang dibimbing. Di samping itu bimbingan juga mengandung pengertian 

memberikan pertolongan dengan menentukan arah dengan diutamakan kepada 

yang dibimbingnya. Keadaan ini sepertinya yang dikenal dalam dunia pendidikan 

dengan istilah Tut Wuri Handayani.
4
 

Bimbingan dapat diberikan, baik untuk menghindari ataupun mengatasi 

berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu didalam 

kehidupannya; ini berarti bahwa bimbingan dapat diberikan, baik untuk 

mencegah agar kesulitan itu tidak atau jangan timbul, dan juga dapat diberikan 

untuk mengatasi berbagai kesulitan yang telah menimpa individu. Jadi, lebih 

bersifat memberikan korektif atau penyembuhan daripada sifat pencegahan. Di 

samping itu, di dalam memberikan bimbingan dimaksudkan agar individu atau 

sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya ( life welfare), 

                                                           
3
Ibid, hlm. 06 

4
Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Islam, ,( Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2005), hlm. 

04  
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sesuai dengan petunjuk yang dikehendaki Allah, dan disinilah letak tujuan dari 

bimbingan yang sebenarnya.
5
 

Dari beberapa definisi diatas penulis berpendapat bahwa bimbingan 

adalah Bantuan yang diberikan kepada individu dalam menghindari atau 

mengatasi kesulitan-kesulitandidalam kehidupan, agar dapat mencapai 

kesejahteraan dalam hidupnya.  

Pengertian agama sebagai satu istilah yang kita pakai sehari-hari 

sebenarnya bisa dilhat dari 2 aspek yaitu : 

1. Aspek subjektif (pribadi manusia). Agama mengandung 

pengertian tentnag tingkah laku manusia, yang dijiwai oleh nilai-nilai 

keagamaan, berupa getaran batin, yang mengatur, dan mengarahkan 

tingkah laku tersebut, kepada pola hubungan dengan masyarakat, serta 

alam sekitarnya. 

2. Aspek objektif (doktrinair). Agama dalam pengertian  ini 

mengandung nilai- nilai ajaran tuhan yang bersifat menuntut manusia 

ke arah tujuan yang sesuai dengan kehendak ajaran tersebut. Agama 

dalam pengertian ini belum masuk ke dalam batin manusia, atau 

belum membudayakan dalam tingkah laku manusia, karena masih 

berupa doktrin (ajaran) yang objektif dari aspek objektif dapat 

diartikan sebagai “ Peraturan yang bersifat ilahi (Tuhan) yang 

menntun orang-orang berakal budi ke arah ikhtiar untuk mencapai 

                                                           
5
 Samsul Munir Amin, Op.Cit, hlm. 08 
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kesejahteraan hidup di dunia, dan mencapai kebahagiaan hidup di 

akhirat. 
6
 

Selanjutnya, agama juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan 

kehidupan batin manusia. Agama sebagai bentuk keyakinan, memang sulit diukur 

secara terperinci.  

Harun Nasution merunut pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu al-

Din (Relege, religare)dan agama.al-Din(Semit) berarti undang-undang atau 

hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, 

menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi 

(Latin) atau relegere berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudggian religare 

berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari a = tidak; gam = pergi, 

mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-menurun .
7
 

 

Menurut M. Natsir, kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor 

percaya dengan adanya Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai 

hidup.
8
 

Agama juga dapat disebut suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang 

dianut oleh sekelompok manusia yang selalu mengadakan interaksi dengan-Nya.
9
 

Dengan rumusan dan definisi yang telah dikemukakan diatas, jelaslah 

bahwa agama dapat disimpulkan adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan 

sebagai pencipta, yang didsarkan keyakinan tertentu untuk mencapai kebahagiaan 

hidup dan kebahagiaan kelak di akherat.   
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8
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Menurut  M Arifim, Bimbingan agama adalah Segala kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain 

yang mengalami kesulitan- kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar 

orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan 

penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada 

diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa 

depannya. 
10

 

 

Bimbingan agama adalah Suatu usaha membantu individu dalam 

menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yan dimilikinya 

sehingga ia kembali menyadari peranannya sebagai khalifah dibumi dan berfungsi 

untuk menyembah Allah SWT. Dengan demikian, terciptanya kembali hubungan 

baik dengan Allah SWT, manusia dan alam semesta. 
11

 

Bimbingan agama yang dimaksud disni merupakan proses pemberiaan 

bantuan. Individu dibantu, dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan 

dan petunjuk Allah.
12

 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bimbingan agama adalah Upaya 

bantuan kepada seseorang yang kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang 

menyangkut kehidupan masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa 

pertolongan mental dan spritual agar orang yang bersangkutan mampu 

mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui 

dorongan dari kekuatan iman dan taqwa kepada Tuhannya.  

 

                                                           
10
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2. Ciri – ciri Kepribadian Pembimbing Islami (Konselor) 

Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan 

konsultasi berdasarkan standar profesi. Konselor pada dasarnya tidak dapat 

melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Tugas konselor 

pada dasarnya adalah usaha memebrikan bimbningan bai konseli dengan 

maksud agar konseli mampu mengatasi permasalahan dirinya.  

Adapun kriteria kepribadian seorang konselor islami  

a. Seorang konselor harus menjadi cermin bagi konseli  

Konselor dalam tugas bmbingannya haruslah merupakan teladan yang 

baik anak bimbing (klien). Konselor merupakan teladan bagi klien, 

meskipun demikian tidak berarti konselor tanpa cacat. Sebagai manusi 

yang memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan perilaku yang dapat 

dilihat atau dijadikan ukuran kualitas olwh kliwn. Pada derajat kedekatan 

tertentu klien sangat memperhatikan periaku konselor.  

b. Kemampuan bersimpati dan berempati yang melampaui dimensi duniawi.  

Firman Allah :  

             

   

Artinya : “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rosul dari kaummu sendiri, berat 

terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 
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keselamatan ) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-

orang mukmin”. ( QS. At-Taubah : 128)
13

 

 

Bagi konselor muslim tentu memiliki sisi yang berbeda dari konselor 

pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada sisi spirit dan motivasi 

memberikan bantuan lebih bedimensi, tidak sekedar membantu meringankan 

beban klien, melainkan juga berusaha menyelamatkan totalitas kehidupan 

klien. 

c. Konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik, sumpah dan janji 

Konselor muslim harus berpegang teguh pada oralitas Islam, sebagai seorang 

muslim ia pada hakikatnya telah bersumpah kepada Allah SWT sebagi 

manusia terbaik. Ia harus teguh memegang janji yang dibuat bersama klien. 

Ia juga memiliki komitmen yang kuat untuk membantu masyarakat yang 

luas demi kesejahteraan manusia didunia ataupun di akhirat.    

d. Memiliki pikiran positif 

Konselor selalu memiliki aliran yang mewarnainya. Setiap konselor 

bertindak dan berpikir serta memberikan solusi sebagian besar di pengaruhi 

oleh cara berfikir dan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Serta motivasi 

melakukan konseling.
14
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 Departemen Agama RI,  Al quran dan Terjemahan, ( Bandung : CV. Diponegoro, 2005),  hlm. 
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3. Kriteria Pembimbing Islami 

a. Pembimbing Islami hendaklah orang yang menguasai materi khususnya 

dalam masalah keilmuan agama Islam.  

b. Pembimbing Islami hendaklah orang yang mengamalkan nilai-nilai agama 

Islam dengan baik dan tercermin melalui keimanan, ketakwaan, dan 

pengalaman keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Pembimbing Islami dapat mampu mentransfer kaidah-kaidah agama Islam 

secara garis besar yang relevan  

d. Pembimbing Islami hendaknya menguasai metode yang tepat dalam 

menyampaikan bimbingan kepada klien, sehingga klien dengan tulus akan 

menerima nasehatnya.  

e. Pembimbing Islami memiliki pribadi yang terpuji sebagai teladan dalam 

perilaku baik. 

4. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Agama 

Bimbingan agama memiliki banyak fungsi antara lain : 

1. Menjadi dorongan (motivasi) bagi yang terbimbing agar timbul semangat 

dalam memenuhi kehidupan ini.  

2. Menjadi pemantap (stabilisasor) dan penggerak (dinamisator) bagi yang 

tersuru untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan motivasi ajaran 

agama. Sehingga segala tugas dilaksanakan dengan dasar ibadah kepada 

Tuhan.  
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3. Menjadi pengarah (direktif) bagi pelaksanaan program bimbingan   

agama, sehingga wadah pelaksanaan program yang kemungkinan yang 

menyimpang dapat dihindari.  

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan agama adalah agar fitrah 

yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan 

baik, sehinga menjadi pribadi kaaffah, dan secara bertahap mampu 

mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang 

tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam 

melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan 

mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangannya.  

Dengan kata lain, tujuan bimbingan model ini adalah meningkatkan iman, 

islam, dan ikhsan  sesorang yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh. 

Dan pada akhirnya diharapakn mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di 

akherat.
15

 

Bagaimanapun tujuan dari Bimbingan Agama adalah untuk menuntun 

seseorang dalam memelihara dan meningkatkan pengalaman ajaran agama kepada 

Allah SWT disertai perbuatan baik dan perbuatan yang mngandung unsur-unsur 

ibadah dengan tuntutan islam. 
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Anwar Sutoyo, Bimbingan Konseling Islam (teori dan Praktek, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), hlm.207 
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5. Metode dan Materi Bimbingan Agama 

1. Metode Bimbingan Agama 

Dalam metode bimbingan agama, metode yang dapat digunakan ada tiga 

yaitu:  

a. Metode Direktif 

Metode direktif adalah metode terapeutik dalam proses pelayanan 

bimbingan agama. Pendekatan metode direktif dalam proses bimbingan 

bersifat langsung dan terkesan otoriter. Kemungkinan untuk mencapai 

keberhasilan bisa diperoleh kalau ini benar-benar dilakukan oleh pembimbing 

yang ahli. Penggunaan pendekatan metode direktif klien bersifat pasif dan 

statis. Contoh tekhnik yang termasuk ke metode ke dalam metode ini adalah : 

ceramah, nasihat.   

b. Metode Nondirektif 

Metode nondirektif adalah metode yang terpusat pada klien, dengan 

metode ini klien menjadi titik pusat pelayanan. Peranan pembimbing terbatas 

pada upaya merangsang, membuka penghalang kebebasan dan memberikan 

keberanian untuk  menyimpulakannya. Apabila pembimbing menghadapai 

remaja yang introfer tentunya metode ini akan sukar untuk dilaksanakan. 

Karena remaja yang introfer adalah remaja yang tertutup tdak mau bercerita 

banyak tentang yang dialaminya. Disini pembimbing harus jeli melihat 

keadaan ini, dan tidak setiap situasi dan kondisi metode ini dapat digunakan.  
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c. Metode Elektif 

Metode elektif adalah metode yang memadukan antara metode direktif 

dan non direktif. Istilah elektif yaitu memilih yang terbaik dari metode yang 

ada, sehingga merupakan sesuatu keterpaduan. Dengan metode elektif, 

pembimbing dalam melakukan pendekatan bimbingan tidak hanya terfokus 

pada satu metode saja. Akan tetapi, bisa memiliki fleksibelitas dalam 

menggunakan metode-metode yang ada, karena masing-masing metode 

tersebut ada kelbihan dan kekurangannya. Pembimging perlu memadukan 

metode direktif dan nondirektif itu, demi efektifitas dan efisien dalam proses 

pelayanan bimbingan.
16

 

2. Materi Bimbingan Agama 

Materi bimbingan agama yang dimaksud disini adalah pesan-pesan yang 

disampaikan yang mengandung nilai-nilai dalam ajaran agama islam untuk 

meningkatkan komitmen beragama, yaitu sebagai berikut : 

a. Materi Keimanan  

Menifestasi Rukun Iman ( Iman kepada Allah SWT, Malaikat-Nya, Rasul-

Nya, Kitab-Nya, hai akhir, Qodho dan Qadar-Nya. 

b. Materi Keislaman 

Menifestasi Rukun Islam ( Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji)  
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Fenti Hikmawati, Bimbingan dan Konseling Perspektif Islam,( Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2015), cet. pertama, hlm. 23 



29 
 

c. Keikhsanan  

Menifestasi perilaku terpuji (Mahmudah), menifestasi khusyu’ dalam 

beribadah. 

d. Materi Perlakuan 

Penjelasan dan pemahaman tentang materi komitmen beragama berdasarkan 

Al-Quran dan Al-Hadis untuk dapat dimanifestasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
17

 

B. Perilaku Santri  

1. Pengertian Perilaku 

Dalam bahasa inggris perilaku disebut dengan behavior yang artinya 

kelakuan, perilaku juga terdiri dari dua kata yaitu peri dan laku, peri yang artinya 

sekeliling, dekat sedangkan laku artinya tingkah laku atau perbuata. Secara 

etimologis perilaku artinya setiap tindakan manusia yang dapat dilihat. Melihat 

beberapa uraian tersebut nampak jelas perilaku itu adalah kegiatan atau aktifitas 

yang melingkup seluruh aspek jasmaniah dan rohaniah.  

Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbuan 

reaksi, yang disebut rangsangan. Berarti rangsangan itu akan menghasilkan 

perilaku tertentu.
18

 Perilaku individu tidak timbul dengan sendirirnya, tetapi 

sebagai akibat adanya rangsangan (stimulus) baik dari dalam dirinya sendiri 
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 Wowo Sunaryo Kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku,( Bandung : Alfabeta, 2014), 

hlm. 42 
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(intrnal) maupun dari luar individu (eksternal). Pada hakekatnya perilaku 

individu mencangkup perilaku yang tampak dan perilaku tidak tampak.  

Perilaku yang tampak adalah perilaku yang dapat diketahui oleh orang lain 

tanpa menggunakan alat bantu, sedangkan perilaku yang tidak tampak adalah 

perilaku yang hanya dapat dimengerti dengan menggunakan alat bantu atau 

metode tertentu.
19

 

2. Pengertian Santri  

Santri dalam penggunaannya di lingkungan pesantren adalah sesorang yang 

sedang menuntut ilmu agama, santri tersendiri yang terpisah dari pesantren 

induknya. 

Istilah santri memiliki dua konotasi atau pengertian, pertama ; dikonotasikan 

dengan orang-orang yang taat menjalankan dan melaksanakan perintah agama 

islam, atau dalam terminologi lain sering disebut sebagai 

 “muslim orotodoks”.  

Menurut Dhofier secara tradisi ada 2 kelompok santri, yaitu santri mukim dan 

santri kalong. Santri mukim adalah siswa-siswa yang berasal dari daerah yang jauh 

lalu menetap di komplek atau pondok pesantren. Santri mukim yang sudah lama 

tinggal di sebuah pondok pesantren biasanya menjadi suatu kelompok sendiri yang 

memegang tanggung jawab mengurusi kepentingan pondok pesantren sehari- hari, 

mereka juga bertanggung jawab mengajarkan kepada santri baru tentang kitab-

kitab dasar dan menengah. Kelompok kedua adalah santri kalong. Santri kalong 
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adalah siswa-siswa yang berasal dari desa-desa sekelililing pondok pesantren yang 

biasanya tidak menetap dalam pondok pesantren. 
20

 

Dari uraian diatas , dapat disimpulkan bahwa santri adalah seseorang yang 

menetap atau tidak menetap di suatu tempat (Pondok Pesantren) untuk mengikuti 

pendidikan ilmu agama islam dalam memperbaiki dirinya. 

3. Ciri-ciri Perilaku Manusia 

Dalam berperilaku manusia memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya 

dengan makhluk lain yaitu : 

a) Kepekaan Social 

Manusia bukan hanya makhluk sosial, yaitu makhluk yang hrus hidup dengan 

sesama dan selalu membutuhkan kerja sama dengan sesamanya, tetapi lebih dari 

itu manusia memliki kepekaan sosial. Kepekaan sosial yaitu kemampuan untuk 

menyesuaikan perilaku dengan harapan dan pandangan orang lain. Mislanya 

perbuatan seseorang akan berbeda- beda dan perilaku seseorang akan berbeda 

dengan situasi lingkungan disekitarnya.  

b) Kelangsungan Perilaku 

Perilaku manusia tidak terjadi secara sporadic (timbul dan hilang disaat-saat 

tertentu), tetapi selalu ada kelangsungan antara satu perbuatan dengan perbuatan 

lainnya. Perilaku manusia tidak pernah berhenti pada suatu masa. Dengan 
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demikian, adalah keliru kalau seseorang memandang masa anak-anak dan masa 

remaja hanyalah masa tak berarti apabila terlewati.  

c) Usaha dan Perjuangan 

Usaha dan perjuangan pada manusia ditentukan oleh dirinya sendiri dan 

dipilihnya sendiri. Manusia tidak akan memperjuangkan sesuatu yang semula 

memenang tidak ingin diperjuangkan. Dengan kata lain, manusia memiliki 

asprirasi yang diperjuangkan.  

d) Tiap-tiap manusia itu unik 

Setiap manusia memiiki ciri-ciri, sifat- sifat tersendiri yang membedakannya 

dengan manusia lainnya. Pengalaman- pengalaman masa lalu dan aspirasi- 

aspriasinya untuk masa depan menentukan perilaku seseorang pada masa 

sekarang.
21

 

4. Faktor – Faktor Mempengaruhi Perkembangan Perilaku 

Ada tiga aliran yang mempengaruhi perkembangan perilaku yaitu : 

a) Nativisme 

Nativisme dipelopori oleh Schopen houer yang berpendapat bahwa 

perilaku manusia itu sudah dibawa atau sudah ditentukan sejak lahir. 

Sehingga lingkungan tidak mempunyai peran atau kekuatan apapun dalam 

membentuk perilaku. Perilaku baik ataupun perilaku buruk seseorang adalah 

memang sudah terbentuk atau bawaan lahir.  
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b) Naturalisme 

Naturalisme dipelopori oleh Jan Jack Rousseau, ia berpendapat bahwa 

manusia pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan baik, tetapi jadi tidak baik 

karena lingkungannya. Naturalisme hampir sama dengan netivisme, kerena 

mendasarkan pada konsep lahir. Perbedaannya aliran nativisme konsep lahir 

itu bisa baik akan berkembang baik dan apabila dilahirkan buruk akan 

berkembang buruk. Tetapi dalam naturalisme anak dilahirkan dalam keadaan 

baik. Akhirnya bisa dikatakan tetap baik dan tidak baik karena pengaruh dari 

lingkungannya. 

c) Konfergensi 

Konfergensi dipelopori oleh William Stem berpendapat bahwa 

perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor dasar (pembawaan, 

keturunan) maupun lingkungan, yang keduanya memainkan peran penting 

William mengatakan bahwa perilaku seseorang tidak semata-mata ditentukan 

oleh lingkungan dan pembawaan tetapi kedua-duanya berperan secara 

bersma-sama. Hal ini berarti bahwa memang perilaku dapat dikembangkan, 

tetepai mempunyai keterbatasan-keterbatasan, yakni pembawaan.
22

 

5. Teori Perilaku 

Perilaku manusia itu didorong oleh motif tertentu  sehingga manusia antara ia 

itu berperilaku. Dalam hal ini ada beberapa teori, di antara teori-teori tersebut 

adalah: 
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a. Teori Insting  

Teori ini dikemukakan oleh McDougall, menurut McDougall perilaku itu 

disebabkan karena insting, dan McDougall mengajukan suatu daftar insting. 

Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku yang bawaan, dan insting akan 

mengalami perunbahan karena pengalaman.  

b. Teori dorongan (drive theory) 

Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai 

dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan- dorongan ini berkaitan dengan 

kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Bila 

organisme  itu mempunyai kebutuhan, dan organisme ingin memenuhi 

kebutuhannya maka akan terajadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila 

organsime itu berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi 

pengurangan atau reduksi dari dorongan- dorongan tersebut. Karena itu teori ini 

menurut hull. 

 

c. Teori Insentif 

Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku organisme itu 

disebabkan karena adanya insentif, dengan insentif akan mendorong  

Reinforcement  ada yang positif dan ada yang negatif. Reinforcement yang positif 

adalah berkaitan dengan hadiah, sedangkan reinforcement yang positif adalah 

berkaitan dengan hadiah, sedangkan reinforcement yang negatif berkaitan dengan 

hukuman.  

d. Teori Atribusi  

Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebba perilaku orang. Apakah 

perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal ( misal motif, sikap, dan 
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sebgainya) ataukah oleh keadaan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh Fritz 

Heider.  

e. Teori Kognitif 

Apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan, maka 

yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. Ini yang disebut sebagai 

model subjective expexted utility ( SEU). Dengan kemampuan memilih ini 

berarti faktor berpikir seseorang akan dapt melihat apa yang telah terjadi sebagai 

bahan pertimbangannya di samping melihat apa yang dihadapi pada waktu 

sekarang dan juga dapat melihat ke depan apa yang akan terjadi dalam seseorang 

bertindak.
23

 

6. Pembentukan Perilaku 

Cara membentuk perilaku sesuai dengan yang diharapkan : 

a) Cara pembentukan  perilaku dengan kondisional atau kebiasaan 

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditembuh dengan 

kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk 

berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku 

tersebut. Cara ini didasarkan atas teori belajar kondisioning baik yang 

dikemukakan oleh Pavlov maupun oleh Thorndike dan Skinner.  
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b) Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight) 

Cara ini berdasarkan teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai 

adanya pengertian. Misalnya datang kuliah jangan sampai terlambat, 

karena hal tersebut dapat mengganggu teman- teman yang lain. Cara ini 

didasarkan atas teori menurut Thorndike dan Kohler.  

c) Pembentukan perilaku dengan bentuk model 

Pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan menggunakan model atau 

contoh. Kalau orang bicara bahwa orang tua sebagai contoh dari anak-

anaknya, hal tersebut menunjuan pembentukan perilaku dengan 

menggunakan model. Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial yang 

dikemukakan oleh Bandura .
24

 

C. Metode Pesantren dalam Membentuk Perilaku Santri  

Bagi pesantren setidaknya ada 6 metode yang diterapkan dalam 

membentuk perilaku santri, yakni ; 

1) Metode Keteladanan  

Secara psikologis, manusia sangat memerlukan keteladanan untuk 

mengembangkan sifat-sifat dan potensinya. Pendidikan perilaku lewat 

keteladanan adalah pendidikan dengan cara memberikan contoh-contoh 

kongkrit bagi para santri. Dalam pesanteren, pemberian contoh keteladanan 

sangat ditekankan. Pemimpin dan ustadz harus senantiasa memberikan uswah 

yang baik bagi para santri, dalam ibadah-ibadahritual, kehidupan sehari-hari 

                                                           
24

Ibid, hlm. 18 
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maupun yang lainnya,
25

 karena nilai mereka ditentukan dari aktualisasinya 

terhadap apa yang disampaikannya. Semakin konsekuen seorang pimpinan 

atau ustadz menjaga tingkah lakunya semakin didengar ajarannya.  

2) Metode Latihan dan Pembiasaan 

Mendidik perilaku dengan latihan dan pembiaasaan adalah mendidik 

dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap norma-norma kemudian 

membiasakan santri untuk melakukannya. Dalam pendidikan di pesantren 

metode ini biasanya akan diterapkan pada ibadah-ibadah amaliyah, seperti 

shalat berjamaah, kesopanan pad pimpinan dan ustadz. Pergaulan dengan 

sesama santri dan sejenisnya. Sedemikian sehingga tidak asing di pesantren 

dijumpai bagaimana santri santri sangat hormat pada ustadz dan kakak-kakak 

seniornya dan begitu santunnya pada adik-adik pada junior, mereka memang 

dilatih dan dibiasakan untuk bertindak demikian. Latihan dan pembiasaan ini 

pada akhirnya akan menjadi akhlak yang terpatri dalam diri dan menjadi yang 

tidak terpisahkan. Al-Ghazali menyatakan : 

"Sesungguhnya perilaku manusia menjadi kuat dengan seringnnya 

dilakukan perbuatan yang sesuai dengannya, disertai ketaatan dan 

keyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah baik dan diridhai".
26

 

 

 

                                                           
25

Zuhdy Mukhdar, K.H Ali Ma’sum Perjuangan dan Pemikirannya, ( Yogyakarta : 1989) 
26

Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, ( Dar-al Mishri : Beirut, 1977 ), jilid ketiga, hlm. 61  
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3) Mendidik melalui ibrah ( mengambil pelajaran ) 

Secara sederhana, ibrah berarti merenungkan atau memikirkan, dalam arti 

umum biaanya dimaknakan dengan mengambil pelajarn dari setiap peristiwa. 

Menurut Abd. Rahman al-Nahlawi, seorang tokoh pendidikan asal Timur 

Tengah, mendefinisikan ibrah dengan suatu kondisi psikis yang 

menyampaikan manusia untu mengetahui intisari suatu perkara yang 

disaksikan, dipehatikan, diinduksikan, ditimbang-timbang, diputuskan secara 

nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk tuduk 

kepadanya, lalui menodorngnya keperilaku yang sesuai.    

 

Adapun pengambilan ibrah bisa dilakukan melalui kisah-kisah teladan, 

fenomena alam atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik dimasa lalu ataupun 

sekarang. 

4) Mendidik melalui mau’idzah (nasehat) 

Mau’idzah berarti nasehat. Rasyid Ridla mengaartikan Mau’idzah adalah 

nasehat peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan jalan apa yang dapat 

menyentuh hati dan membangkitkannya untuk mengamalkannya.  

Metode Mau’idzah harus mengandung tiga unsur yakni : 

a. Uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh 

sesorang santri seperti , sopan santun, harus rajin dalam beramal.  

b. Motivasi dalam melakukan kebaikan.  

c. Peringatan tentang dosa atau bahaya yang akan muncul dari adanya 

larangan bagi diri sendiri maupun orang lain.
27

 

 

                                                           
27

Tamyiz Burhanuddin, Akhlak Pesantren: Solusi bagi Kerusakan Akhlak, (Yogyakarta : Ittiqa 

Press, 2001), hlm. 57-58 
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5) Mendidik melalui kedisiplinan 

Dalam ilmu pendidikan, kedisiplinan dikenal sebagai cara menjaga 

kelangsungan kegiatan pendidikan. Metode ini identik dengan hukuman dan 

pemberian sanksi. Tujuannya untuk menumbukhkan kesadaran santri bahwa 

apa yang dilakukan tersebut tidak benar sehingga ia tidak mengulanginya. 
28

 

6) Mendidik melalui Kemandirian 

 

Kemandirian tingkah laku adalah kemampuan santri untuk mengambil dan 

melaksanakan keputusan secara bebas. Proses pengambilan dan pelaksanaan 

keputusan santri yang berlangsung di pesantren dapat dikategorikan menjadi 

dua, yaitu keputusan yang bersifat penting-monumental dan keputusan yang 

bersifat harian. Pada tulisan ini, keputusan yang dimaksud adalah keputusan 

yang bersifat rutinitas harian. 

 

Terkait dengan kebiasan santri yang bersifat rutinitas menunjukkan 

kecenderungan santri lebih mampu dan berani dalam mengambil dan 

melaksanakan keputusan secara mandiri, misalnya pengelolaan keuangan, 

perencanaan belanja, perencanaan aktivitas rutin, dan sebagainya. Hal ini 

tidak lepas dari kehidupan mereka yang tidak tinggal bersama orangtua 

mereka dan tuntutan pesantren yang menginginkan santri-santri dapat hidup 

dengan berdikari. Santri dapat melakukan sharing kehidupan dengan teman-

                                                           
28

 Hadari Nanawi, Pendidikan dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 234 
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teman santri lainnya yang mayoritas seusia (sebaya) yang pada dasarnya 

memiliki kecenderungan yang sama. Apabila kemandirian tingkah-laku 

dikaitkan dengan rutinitas santri, maka kemungkinan santri memiliki tingkat 

kemandirian yang tinggi. 



BAB III 

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN HASANUDDIN KELURAHAN 

KUPANG TEBA KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

A. Profil Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota 

Bandar Lampung 

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba 

Kota Bandar Lampung 

Pondok Pesantren Hasanuddin terletak di Jalan Mayor Salim Batu Bara 

Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar 

Lampung, Berdirinya yayasan hasanudin bermula dari banyaknya  pedagang 

yang datang dari luar ( banten, jawa, bugis dan lainnya ) ke teluk lampung, 

kemudian terjadilah sosialisasi dan interaksi di antara mereka dalam wujud 

pertanyaan–pertanyaan tentang permasalahan-permasalahan keagamaan seperti 

tentang keimanan/tauhid syari’ah dan praktek-praktek ibadah kepada seorang 

Kiyai Hasanudin bin sa’diyan. Beliau datang dari pulau jawa, kemudian pada 

tahun 1918 Kiyai Hasanudin mendirikan majlis ta’lim atas desakan dan dorongan 

dari masyarakat sekitar sebagai sarana pengajian, pengajaran keagamaan dan 

pembahasan-pembahasan persoalan baik kaitan dengan ibadah makhdoh maupun 

ghairu makhdoh. Pada tahun 1930 beliau mendirikan pesantren yang dikenal 

dengan pesantren ki Udin. Saat itu santrinya berasal dari putra-putri daerah 

sekitar bahkan dari luar daerah teramsuk dari serang banten sebagai pusat 
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pendidikan dan pengajaran keagamaan. Kurikulum atau materi-materi yang 

diajarkan adalah  Alqur’an, kitab-kitab. Disamping itu Santri-santri Kiyai 

hasanudin juga di didik untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Hal ini terbukti 

mereka mampu membuat dan menghubungkan  dari jalan satu ke jalan yang 

lainnya yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang.  

Pada Tahun 1942 Kiyai Hasanudin meninggal dunia dan dilanjutkan oleh 

putranya bernama KH. Abdul Mukti bin kiyai Hasanudin. Saat itu nama 

pesantren berubah dari pesantren ki udin menjadi pesantren kupang teba teluk 

betung, santrinya berjumlah ± 300 orang. Beliau meninggal dunia pada tahun 

1981dan dilanjutkan oleh putranya bernama KH. Farid sampai dengan sekarang. 

Kurikulum pondok pesantren adalah kurikulum salafi mempelajari kitab-kitab 

yang disampaikan secara sorogan qiro’atul Qur’an dan menggunakan kurikulum 

pelajran umum agama islam bersumber dari buku-buku agama Islam. H. Farid 

mengembangkan pendidikan menjadi Yayasan Hasanudin. KH. Farid meninggal 

dunia pada tahun 2015 dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ust. Abdul 

Rohim hingga sekarang yang menyelenggarakan pendidikan  

1. Pondok Pesantren,  Santrinya berjumlah 27 orang putra dan putri 

berjumlah 8 orang 

2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasanudin berdiri pada tahun 1984 - 

sekarang. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kementrian 

Agama dan Dinas pendidikan. Siswanya berjumlah 203 orang. 
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3. Madrasah Aliyah (MA) Hasanudin berdiri pada tahun 1989 sampai 

sekarang. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kementrian 

Agama dan Dinas pendidikan. Siswanya berjumlah 75 orang.
1
 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba 

Kota Bandar Lampung. 

Untuk mencapai tujua didirikannya Pondok Pesantren Hasanuddin 

mempunyai visi dan misi yang harus dilaksanakan. Adapun Visi Pondok 

Pesantren Hasanudin Kelurahan Kupang Teba Kota Bnadar Lampung : 

a. Melahirkan generasi muslim berilmu, beramal, bertaqwa, dan 

beraklakul karimah. 

b. Mewujudkan santri yang menguasai keilmuan, keIslamaan : 

Aqidah, Akhlak, Fiqih, Hadist dan Al Quran.  

c. Mewujudkan santr yang menguasai ilmu-ilmu alat yaitu, Bahasa 

Arab.  

Sedangkan Misi Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang 

Teba Kota Bandar Lampung : 

a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik formal maupun non 

formal, untuk mencetak santri berilmu dan berwawasan luas. 

                                                           
1
Ustadz. Abdul Rohim, Pemimpin Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Raya 

Kota Bandar Lampung, wawancara, tanggal 29 Mei 2017   
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b. Menyelenggarakan kegiatan ritual keagamaan sebagai wahana 

pendidikan spiritual santri dalam praktek kehidupan beragama 

sehari-hari. 

c. Mengembangkan sikap akhlakul karimah seperti telah 

diteladankan oleh Rasulullah  SAW. 
2
 

3. Struktur Organisasi  

Untuk mencapai tujuan yang optimal dalam melaksanakan pendidikan 

diperlukan organisasi yang baik, dengan melaksanakan tugas-tugas sesuai 

dengan jabatannya secara optimal. Adapun struktur organisasi Pondok 

Pesntren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung sebagai 

berikut :  

a. Pemimpin : Ust. Abdul Rohman 

b. Pengurus  : Ust. H. Rifai 

c. Sekertaris : Ust. Rahmat 

d. Bendahara : Ustz. Dimyati 

e. Seksi Kebersihan : Seluruh Santri 

4. Keadaan Gedung, Sarana, dan Prasarana Pondok PesantrenHasanuddin 

Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung 

Sarana dan Prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam 

pelaksanaan  kegiatan pendidikan yang harus dimiliki oleh lembaga 

                                                           
2
 Dokumentasi, Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung Tahun 2017   
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pendidikan. Adapun sarana dan prasarana yang menunjang berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren Hasanuddin Kupang Teba Kota 

Bandar Lampung. Adapun rincian yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai 

beriukut : 

Tabel 1 

Keadaan Gedung, Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren 

Hasanudin Kupang Teba Bandar Lampung 

No  Sarana dan Prasarana  Jumlah 

1 Kantor / Rumah Pemimpin 1 

2 Ruang Tamu 1 

3 Musolah  1 

4 Asrama  2 

5 Madrasah  2 

6 Kamar Mandi  4 

7 Ruang Belajar  3 

8 Papan Tulis 3 

9 Papan Pengumuman 1 

10 Dapur Umum 1 

11 Kamar Santri 8 

12 Aula  1 

Sumber : Dokumentasi, Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung, 2017. 
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5. Keadaan Pengajar Pondok Pesantren Hasanuddin Klurahan Kupang 

Teba Kota Bandar Lampung. 

Pengajar didalam pondok pesantren lebih akrab disebut Ustadz(pengajar 

laki-laki) dan Ustadzah (pengajar perempuan), Ustadz/ Ustadzah merupakan 

orang yang menjadi pimpinan dalam proses pembelajran, dan yang paling 

berhak dalam mengatur proses belajar mengajar tersebut. Adat dalam pondok 

pesantren yang menjadi Ustadz / Ustadzah adalah para santri yang sudah 

senior ( alumni) yang ditunjuk oleh kyai untuk membimbing adik-adiknya. 

Untuk mengetahui keadaan tenaga pengajar di Pondok Pesantren Hasanuddin 

Kelurahan kupang Teba Kota Bandar Lampung, dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini :  

Tabel 2 

Pengajar di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba 

Kota Bandar Lampung 

No Nama Pengajar Status Mata 

Pelajaran 

1 Ust. Abdul Rohim Pemimpin / Pengajar Kitab Kuning ,  

Aqidah Akhlak 

2 Ust. H. Rifai Pengajar  Ilmu Tafsir 

3 Ust. Rahmat Pengajar Ilmu Fiqih 

4 Ustdz. Endang Ibrahim Pengajar  Bahasa arab 

5 Ustd. Romli Pengajar Ilmu Hadis 

Sumber : Dokumentasi, Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung, 2017. 
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6. Keadaan Santri di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang 

Teba Kota Bandar Lampung. 

Adapun santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Hasanuddin 

Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung, datang dari berbagai 

kalangan, ada yang dari kota Bandar Lampung bahkan dariluar kota Bandar 

lampung. Yang mana pada masa ini Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar Lampung berjumlah 35 santri, terdiri dari  27 

santri laki-laki dan 8 santri perempuan dengan rinciaan dalam tabel 3 berikut 

ini :  

Tabel 3 

Daerah Asal Santri di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar lampung 

No  Daerah Asal Santri Jumlah 

1 Bandar Lampung  14 

2 Labuhan Maringgai 2 

3 Pahawang  2 

4 Sumber Jaya 3 

5 Pandeglang  2 

6 Sido Mukti 3 

7 Kota Jawa 2 



48 
 

8 Merbau (lampung Selatan) 3 

9 Sidomulyo 2 

10 Sebalang  1 

11 Way Baka 1 

 Jumlah 35 

Sumber :Dokumentasi, Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung, 2017. 

 

Adapun daftar nama santri yang tinggal menetap di Pondok Pesantren 

Hasanuddin serta mengikuti semua kegiatan yang ada di Pondok Pesantre 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung , dapat dilihat 

pada Tabel 5 sebagai berikut : 

Tabel 4 

Daftar Nama- nama Santri Yang Menetap di Pondok Pesantren Hasanuddin 

Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung 

No Nama Santri Daerah Asal Umur 

1 Ali Imron Sebalang  15 tahun 

2 Khairi  Sumber jaya 16 tahun 

3 Muhammad Tri Sumber Jaya 15 Tahun 

4 Joni Bandar Lampung 13 Tahun 

5 Rendi Handoko Bandar Lampung 13 Tahun 

6 Sutrisna  Sumber jaya 17 Tahun 
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7 Muhammad Farham Bandar lampung 16 Tahun 

8 Willy Yuliawan Labuhan Maringgai 14 tahun 

9 Rahul Abriansyah Labuhan Maringgai 14 Tahun 

10 Maftuh Alam Sido Mukti 17 Tahun 

11 Fahmi Anugrah Bandar Lampung 15 Tahun 

12 Muhammad Rizati Bandar Lampung 17 Tahun 

13 Hidayatullah  Sido Mukti 18 Tahun 

14 Ferdiansyah Bandar Lampung 18 Tahun 

15 Ferry Irawan Bandar Lampung 14 Tahun 

16 Adi Firmansyah Bandar Lampung 17 Tahun 

17 Mulyono Kota Jawa 17 Tahun 

18 Yulianto Kota Jawa 16 Tahun 

19 Bambang Aprian Sidomulyo 13 Tahun 

20 Iyan  Bandar Lampung 12 Tahun 

21 Ledi Sugiyono Way Baka 13 Tahun 

22 Anton  Sidomulyo  13 Tahun 

23 Rifki Dimastian Bandar Lampung 15 Tahun 

24 Guvi amanda Bandar Lampung 13 Tahun 

25 Hendra Lampung Selatan 12 Tahun 

26 Nanang Lampung Selatan 16 Tahun 

27 Ezar Bakhtiar Bandar lampung 13 Tahun 
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28 Aska Bandar lampung 14 Tahun 

29  Meida Wati Pahawang 14 Tahun 

30  Riyana Sari Pahawang 16 Tahun 

31 Miftahuljannah  Sido Mukti 16 Tahun 

32 Eka Rahayu Lampung Selatan 14 Tahun 

33 Larasati  Bandar Lampung 16 Tahun 

34 Nopi Pebriani Bandar Lampung 15 Tahun 

35 Ashari  Bandar Lampung 15 Tahun 

Sumber : Dokumentasi, Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung, 2017. 

 

7. Perilaku Santri sebelum mendapatakan Bimbingan agama di Pondok 

Pesantren Hasanuddin. 

Perilaku santri sebelum memasuki Pondok Pesantren Hasanuddin 

Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung dan belum mendapatkan 

Bimbingan Agama yaitu buruk , seperti tidak taat peraturan, agresif secara 

lisan (berkata kasar), sulit diatur oleh orang tua, dan membolos. 

Seperti yang diungkapkan oleh pemimpin Pondok Pesantren Hasanuddin 

dalam wawancara tentang keadaan santri sebelum memasuki pondok 

pesantren adalah sebagai berikut : 

Keadaan perilaku santri sebelum memasuki Pondok Pesantren dulunya 

di rumah nakal, susah diatur, berkata kasar atau tidak sepantasnya kurang 
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tentang pemahaman Agama Islam, terutama anak-anak yang masih kelas 7 

SMP. Tetapi tidak semua anak berperilaku negatif hanya sebagian saja. 
3
 

 

Adapun daftar nama santri  yang memiliki perilaku buruk sebelum 

mendapatkan Bimbingan Agama di Pondok Pesantren Hasanuddin dapat 

dilihat di Tabel 6 sebagai beriukut : 

Tabel 5 

Nama-nama Santri Yang Memiliki Perilaku Buruk sebelum Menuntut 

Ilmu di Pondok Pesantren Hasanuddin 

 

No  

 

Nama Santri 

 

Kelas  

 

Umur  

Perilaku sebelum Mengikuti 

Bimbingan Agama   

1 Joni  VII 13 tahun Membolos sekolah, berkata kasar, 

tidak taat peraturan,  

2 Hendra  VII 12 tahun Suka berbohong, sulit diatur, 

berkata kasar, membolos sekolah 

3 Iyan  VII 12 tahun Keseharian main game online, 

membolos sekolah, sulit diatur 

4 Anton  VII 13 tahun Tidak taat peraturan, sulit diatur, 

berkata kasar, tidak sopan santun 

Sumber : Observasi, Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung, 2017. 

 

 

 

 

                                                           
3
  Ustadz. Abdul Rohim, Pemimpin Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba 

Kota Bandar Lampung, wawancara, tanggal 23 Mei 2017   
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8. Kegiatan di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba 

Kota Bandar Lampung  

Kegiatan di Pondok Pesantren Hasanuddin telah terjadwal setiap harinya. 

Adapun jadwal-jadwal dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut : 

Tabel 6 

Jadwal KegiatanHarian Santri di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar Lampung 

NO  Nama Kegiatan Waktu  

1 Qiyamullail (Solat Tahajud) 03.00  

2 Solat Subuh Berjamah 04.30 

3 Mengaji Sorongan Al Quran 05.00 

4 MCK 06.30 

5 Kegiatan Pembelajaran di Madrasah 07.30 

6 Solat Jamaah Dzuhur 12.30 

7 Istirahat Siang - 

8 Solat Jamaah Ashar 15.30 

9 Ta’lim dan Tilawatil quran 16.00 

10 Solat Magrib Berjamaan 18.00 

11 Riyadloh / Nasehat 18.30 

12 Solat Isya Berjamaah 19.30 

13 Bandungan Kitab Kuning 20.00 

Sumber : Dokumentasi, Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung, 2017. 
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Selain itu proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Hasanuddin 

tersebut dilaksanakan pada dua tempat yaitu di Madrasah ( Pendidikan Formal) 

dan didalam Pondok Pesantren itu sendiri ( Pendidikan nonformal). Dalam hal 

ini bimbingan agama sangat sangat penting bagi santri, karena selain mendapat 

ilmu disekolah di pondok pesantren pun mendapatkan ilmu yang berguna di 

kehidupan kelak.  

B. Bimbingan Agama Terhadap Perilaku Santri Di Pondok Pesantren 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar lampung.  

1. Pelaksanaan Bimbingan Agama  

Pada dasarnya bimbingan agama yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung berujuan untuk 

meningkatkan wawasan keIslaman para santri serta bertaqwa kepada allah SWT 

, mereka mampu mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diturunkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasullah SAW kemudian 

merubah perilaku mereka yang tidak sesuai atau tidak semestiya dilakukan.  

Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan terkait dengan pelaksanaan 

Bimbingan Agama yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hasanuddin. 

Pertanyaan yang sudah peneliti rancang, peneliti ajukan kepada pemimpin 

(pembimbing agama) di pondok pesantren Hasanuddin. Setelah peneliti olah 

dan rangkum sedemikian rupa agar data yang diperoleh lebih terarah, maka 

berikut hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan tanggal 23 Mei 2017 

kepada pemimpin di pondok pesantren Hasanuddin Bandar Lampung : 
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a. Kapan dilaksanakannya bimbingan agama ? 

Jawab : 

Pada prinsipnya Bimbingan Agama dilaksanakan setiap hari kecuali hari 

minggu. Bimbingan Agama dilaksanakan setelah solat subuh sampai dengan 

pukul 06.30, kemudian dilaksnakan kembali pada pukul 18.30 s/d selesai di 

aula Hasanuddin dengan jeda solat isya berjamaah di masjid Al amin. Di aula 

Hasanuddin semua seluruh aktifitas bimbingan agama dilaksanakan.
4
 

 

Dari jawaban diatas, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaaan bimbingan 

agama  di Pondok Pesantren Hasanuddin dilaksanaan setiap senin hingga sabtu 

yang dilaksanakan pada waktu setelah solat subuh sampai pukul 06.30 dan 

dilanjut kembali seteah solat magrb sampai setelah solat isya.  

b. Apa metode yang digunakan dalam Bimbingan Agama terhadap 

Perilaku santri di pondok Pesanatren Hasanuddin ? 

Jawab : 

Disini menggunakan metode-metode pembelajaran yang secara umumnya 

saja, pondok pesantren Hasanuddin merupakan pondok tradisional yg 

sistem pembelajrannya masih tradisonal. metode yang lazim 

digunakanseperti pondok pesantre lainnya yaitu metode sorongan, 

bandongan, Riyadloh,  Ta’zir, Mau’idzah.
5
 

 

Dari jawaban diatas, dapat kita ketahui bahwa metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan bimbingan agama di pondok Pesantren Hasanuddin 

yaitu metode Sorongan, Bandongan, Riyadloh, Ta’zir dan Mau’idzah.  
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c. Apa saja yang dipelajari dalam pelaksanaan bimbingan agama di 

Pondok Pesantren Hasanuddin ? apakah ada kitab-kitab khusus ? 

Jawab : 

Pada dasarnya pesantren hanya mengajarkan ilmu dengan sumber 

kajian atau mata pelajarannya jitab-kitab yang ditulis atau berbahasa arab. 

Sumber-sumber tersebut mencangkup Al Qur’an beserta tajwid dan 

Tafsirnya, Ilmu Fiqih / Ibadah, Akhalak dan Aqidah. Sumber-sumber ini 

yang disebut Kitab Kuning. Jadi kitab yang digunakan saat pembelajaran 

ya kitab kuning itu. Di dalam kitab kuning tersebut banyak makna-makna 

dimana santri bisa paham dan mengerti tentang ajaran Agama Islam 

terutama dalam berperilaku / berakhlak mulia supaya mereka menjadi lebih 

baik.
6
 

 

Dari jawaban diatas, dapat kita ketahui bahwa materi yang disajikan 

atau  diajarkan santri dalam Bimbingan agama terhadap perilaku santri 

yaitu , Kitab Kuning yang berisi tentang Ilmu Fiqih/ Ibadah, Ilmu Tafsir, 

akhlak / Tasawuf, dan Aqidah. Dari pembelajaran itu santri dapat mengerti 

tentang ajaran Agama Islam terutama dalam berperilaku dan berakhlak 

mulia.   

d. Bagaimana perilaku santri sebelum memasuki Pondok Pesantren 

Hasanuddin dan belum mendapatkan Bimbingan agama ? 

Jawab : 

Keadaan perilaku santri sebelum memasuki Pondok Pesantren dulunya 

di rumah nakal, suka bolos, susah diatur, berkata kasar atau tidak 

sepantasnya dan kurang tentang pemahaman Agama Islam, terutama anak-

anak yang masih kelas 7 SMP umur 12-13 tahun. Tetapi tidak semua anak 

berperilaku negatif hanya sebagian saja. Setelah beberapa waktu tinggal di 

                                                           
6
 Ustadz. Abdul Rohim, Pemimpin Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba 

Kota Bandar Lampung, wawancara, tanggal 23 Mei 2017   



56 
 

Pondok Pesantren Alhamdulillah  bertahap perilakunya menjadi baik, 

kebiasaan buruk tidak diulangi lagi.
7
 

 

Dari jawaban diatas, dapat kita ketahui bahwa santri yang usianya 12-

13 tahun sebelum mendapat bimbingan agama di pondok pesantren 

memiliki perilaku negatif seperti bolos, susah diatur, berkata kasar dan 

kurangnya sopan santun. 

Seperti telah dibahas dalam wawancara antara peneliti dengan pemimpin 

Pondok Pesantren Hasanuddin, dalam melakukan suatu kegiatan bimbingan 

agama terhadap perilaku santri di Pondok Pesantren Hasanuddin, diperlukan 

metode yang khusus dan tepat agar tujuan bimbingan agama dapat tercapai.  

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan agama di 

Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar lampung 

adalah sebagai berikut : 

a. Metode Sorongan 

Dalam metode Sorongan, santri maju satu persatu untuk membaca kitab 

kuning dan memberi makna, sementara pembimbing mendengarkan sambil 

memberi catatan, komentar serta bimbingan.Seperti yang diungkapkan oleh 

pengajar Pondok Pesantren Hasanuddin dalam wawancara kepada Ust. Abdul 

Rohim adalah sebagai berikut : 

Metode Sorongan ini digunakan di Pondok Pesantren Hasanuddin 

Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung dalam pembelajaran Al qur’an 
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dan penarkiban ( merinci tata bahasa dalam sebuah kalimat) kitab-kitab 

kuning.Melalui sorongan, perkembangan intelektual santri dapat ditangkap 

ustadz ( pengajar) secara utuh dan dapat memberikan tekanan pengajar kepada 

santri-santri. 
8
 

 

Metode ini diberikan sesuai dengan tingkatan menengah yang segala 

sesuatunya perlu diberi atau dibekali. Dalam penerapannya tergambar dalam 

hasil pengamatan (observasi) sebagai berkut : 

Para santri berbaris berurut dan rapi dihadapan ustadz, kemudian satu 

persatu bergiliran agar lebih dekat jaraknya dengan ustadz tersebut untuk 

membaca beberapa ayat Al Quran dengan Tajwid yang benar, dan ustadz 

menyimak dengan seksama serta mengingatkan ketika ada kekeliruan. Selain 

itu Materi yang dipelajarai dalam  Sorongan yaitu Ilmu Fiqih dan Ibadah.
9
 

 

Pembelajaran sorongan dilaksanakan setiap hari ba’da (setelah) solat 

ashar, Pembelajaran ini wajib dilaksanakan semua santri. Setelah penulis amati  

yang sudah berbaris di depan kyai tidak boleh keluar masuk secara bebas 

kecuali yang telah selesai mengaji. Dan bagi santri yang datang paling awal 

datang, berarti santri tersebut mendapat giliran yang pertama dan begitu pula 

untuk yang selanjutnya.  

Dari sini dapat disimpulkan bahwa metode sorongan adalah proses 

pembelajaran secara langsung yang bersifat individual yang ditekankan pada 
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keberhasilan santri serta mengajarkan untuk membudayakan antri dan sopan 

santun. 

b. Metode Bandongan 

Bandongan merupakan metode pengajian yang dilakukan setiap hari 

ba’da (setelah) solat Isya. Para santri menyimak seorang ustadz (pembimbing) 

yang menerangkan atau menjelaskan isi kandungan yang ada di dalam 

kitab.Seperti yang diungkapkan oleh pengajar Pondok Pesantren Hasanuddin 

dalam wawancarayaitu Ust. Abdul Rohim : 

Pelaksanaan metode Bandongan adalah dengan cara ustadz membaca 

kitab, kemudian santri menyimak serta memaknai ( menuliskan arti), sesuai 

yang dibacakan ustadz. Kadang-kadang ustadz menjelaskan yang sekiranya 

sulit dipahami. Bandongan wajib diikuti semua santri, kecuali santri yang 

berhalangan sakit atau lainnya, kalau santri hanya membolos karena nagntuk 

disni kita berisanksi. 
10

 

 

 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa metode Bandongan  

adalah pembelajran yang bersifat searah yang mana santri hanya sebagai objek 

pembelajaran dan materi yang pelajari dalam Bandongan adalah Tafsir dan 

Hadist . Metode ini dapat bermanfaat karena jumlah murid tidak cukup banyak 

dan waktu yang tersedia relatif banyak.  

c. Riyadloh  

Riyadloh sebagai salah satu metode yang diterapkan di Pondok Pesantren 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampug, adalah suatu 
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proses pembelajran secara tidak langsung artinya tidak ada interaksi. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemimpin Pondok Pesantren 

Hasanuddin dalam wawancara oleh Ust Abdul Rohim  adalah sebagai berikut: 

Riyadloh mengajarkan kepada santri untuk mengendalikan diri melawan 

hawa nafsunya. Pelaksanaanya yaitu dengan cara memberikan suatu 

perintah yang harus dilaksanakan atau juga sebagai tugas khusus seperti 

solat berjamaah , puasa, solat sunnah seperti tahajud dan dhuha dan 

membaca doa-doa tertentu.
11

 

 

Berdasarkan pengamatan penelititi sholat duha dilaksnakan oleh semua santri 

pada pukul 09.00 – 09.30 WIB. Sholat berjamaah keharusan bagi semua santri 

terutama dalam sholat 5 waktu. Dalam rangka untuk menunjukan sesorang 

yang mengamalkan dari dari apa yang telah dipelajari.
12

 

Kemudian sholat tahajud dilaksanakan setiap hari pada pukul 03.00, 

seluruh santri harus bangun untuk melaksanakan sholat sunnah 

tersebut.Sehingga untuk memaksimalkannya dibuat sebuah peraturan 

diharuskan untuk sholat berjamaah dan diberi sanksi ketika melanggar. 

Dengan ini lebih jelas bahwa metode Riyadloh menuntut keaktifan dan 

partisipasi langsung dari santri sebagai peserta didik.  
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d. Ta’zir 

Metode ini merupakan tindakan dalam menghentikan perbuatan-perbuatan 

yang salah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemimpin Pondok Pesantren 

Hasanuddin dalam wawancara oleh Ust Abdul Rohim  adalah sebagai berikut: 

Ta’zir itu seperti larangan-larangan terus diberi sanksi bagi siapapun yang 

melanggar, Ta’zir bertujuan untuk menumbuhkan displin bagi santri serta 

memberikan pelajaran sebagai bekal untuk hidup  bermasyarakatyang 

memiliki norma dan aturan yang harus ditaati. Misalnya ketika sedang belajar 

setlah solat isya, ada beberapa santri yang tidak mengikuti dengan alasan yang 

tidak relefain , nah dari situ kita beri hukuman supaya santri tidak terus 

menerus melakukan perbuatan itu.
13

 

 

Disini pembimbing menerangkan mengapa sesuatu itu dilarang, 

pembimbing harus memberi alasan adanya larangan itu sehingga santri mau 

mematuhinya. Adapun Ta’zir yang diberikan telah ditetapkan sebagaimana 

terlampir.  

e. Metode mau’idzah (nasehat) 

Nasehat adalah membina dengan cara menyuruh melakukan kebaikan dan 

kebenaran dengan memberikan peringatan-peringatan atau nasehat-nasehat 

dan membangkitkannya untuk mengamalkannya.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemimpin Pondok Pesantren 

Hasanuddin dalam wawancara oleh Ust Abdul Rohim  adalah sebagai berikut: 

Nasehat yg diberi Uraian kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan 

oleh santri seperti sopan santun, motivasi dalam melakukan kebaikan, dan 

peringatan tentang dosa atau bahaya yang akan muncul dari adanya larangan 
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bagi diri sendiri maupun orang lain. Biasanya nasehat diberikan kepada santri 

yang melanggar peraturan dan harus menerima konsekuensinya sesuai dengan 

perbuatan apa yang dia lakukan supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
14

 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada pembimbing agama yang 

bertugas, materi bimbingan agama yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung adalah pesan-

pesan yang disampaikan yang mengandung nilai-nilai dalam ajaran agama 

islam yaitu membahas tentang ilmu fiqih / ibadah, Ilmu Tafsir,  Aqidah, dan 

Akhlak/ Tasawuf sebagai berikut : 

a. Ilmu Fiqih / Ibadah  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pembimbing agama atau 

pengajar ilmu fiqih / ibadah di Pondok Pesantren Hasanuddin dalam 

wawancara oleh Ust. Rahmat  adalah sebagai berikut : 

Ilmu Fiqih yag dipelajari oleh para santri di Pondok Pesantren 

Hasanuddin mencangkup Pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at 

yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan,dan hukum apa saja yang 

terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-

syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya.
15

 

 

Para santri di Pondok pesantren Hasanuddin diwajibkan sholat 

berjamaah terutama dalam sholat 5 waktu serta menjalankan sunnah-

sunnahnya. Ibadah merupakan latihan akhlak yang dapat membentuk 

kebiasaan, kedisiplinan, dan ketaatan.   
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b. Ilmu Tafsir 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pembimbing agama atau 

pengajar ilmu tafsir di Pondok Pesantren Hasanuddin dalam wawancara 

oleh Ust. H. Rifai  adalah sebagai berikut : 

Tujuan santrimempelajari tafsir, ialah memahamkan makna-makna 

Al-Qur’an, hukum-hukumnya, hikmat-hikmatnya, akhlaq-akhlaqnya, dan 

petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

 

 Semua santri di Pondok Pesantren Hasanuddin wajib atau diharuskan  

belajar tetang Ilmu tafsir karena faidah yang kita dapati dalam 

mempelajari tafsir ialah : “terpelihara dari salah dalam memahami Al-

Qur’an”. 

c. Akhlak / Tasawuf  

Tujuan pembelajaran akhlak/tasawuf adalah membentuk santri agar 

memiliki kepribadian muslim yang berakhlak karimah (mulia), baik yang 

terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah atau hablun min 

Allah (hubungan vertikal) maupun yang terkait dengan hubungan antara 

sesama manusia atau hablun min al-nas (hubungan horisontal) serta 

hubungan dengan alam sekitar atau makhluk Allah yang lain. Sebagimana 

yang diungkapkan oleh pembimbing agama atau pengajar materi akhlak dan  

Tasawuf dalam wawancara oleh Ust. Abdul Rohim yang dipelajari oleh para 

santri di Pondok pesantren Hasauddin yaitu : 
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1. Akhlak rabbani, yaitu akhlak yang bersumber kepada wahyu Ilahi 

yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul saw. Akhlak 

rabbani menekankan pada tujuan untuk memperoleh kebahagiaan 

di dunia dan akhirat 

2. Akhlak manusiawi yaitu adalah ajaran akhlak untuk manusia yang 

membutuhkan kebahagiaan yang hakiki. Ajaran ini diperlukan 

untuk memenuhi tuntutan fitrahnya, karena untuk memelihara 

eksistensi manusia sebagai mahluk terhormat. 

3. Akhlak universal yaitu adalah ajaran akhlak yang mencakup 

semua aspek kehidupan manusia baik dalam dimensi vertikal 

maupun horizontal.  

4. Ahlak keseimbangan yaitu manusia mempunyai akhlak yang 

bersumber pada hati nurani, akal dan kekuatan buruk yang 

didorong hawa nafsu. Setiap orang mempunyai naluriah hewani 

dan naluriah malaikat. Juga mempunyai unsur ruhani dan jasmani. 

Masing-masing membutuhkan pelayanan yang seimbang. Kerena 

manusia menghendaki dua kebahagiaan yang seimban, yaitu dunia 

akhirat, maka pemenuhan kebutuhan tersebut juga dilakukan 

secara seimbang. 

5. Akhlak realistik yaitu manusia mempunyai kelemahan di sisi 

kelebihan yang dimilikinya. Manusia biasa melakukan kesalahan-

kesalahan atau pelanggaran. Ajaran ini memberi kesempatan 

kepada manusia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan 

bertaubat.
16

 

d. Aqidah  

Pembelajaran Aqidah/Tauhid bertujuan menanamkan keyakinan 

tentang ketauhidan Allah dan keyakinan rukun iman yang lain kepada 

santri yaitu keimanan kepada Allah, iman kepada Malaikat-malaikatNya, 

Kitab-kitabNya, Rosul-rosulNya, kepada hari kiamat serta takdirNya. 

Aspek aqidah ini sangat penting karena merupakan pangkat besar dalam 

Islam.  
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2. Hasil Bimbingan Agama Terhadap Perilaku Santri 

Pada dasarnya santri yang dulu belum memasuki Pondok Pesantren 

Hasanuddin memiliki perilaku negtif seperti data sampel yang peneliti tulis 

yaitu sebagai berikut :  

 

No  

 

Nama Santri 

 

Kelas  

 

Umur  

Perilaku sebelum Mengikuti 

Bimbingan Agama   

1 Joni  VII  13 tahun Membolos sekolah, berkata kasar,  

tidak taat peraturan,  

2 Hendra  VII 12 tahun Suka berbohong, sulit diatur, 

berkata kasar, membolos sekolah 

3 Iyan  VII 12 tahun Keseharian main game online, 

membolos sekolah, sulit diatur 

4 Anton  VII 13 tahun Tidak taat peraturan, sulit diatur, 

berkata kasar, tidak sopan santun 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemimpin Pondok Pesantren 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar lampung secara terperinci 

bahwa pembelajaran (Bimbingan Agama) pada diri santri, baik secara sikap, 

sifat maupun perilaku dapat dinilai bahwa penerapan Bimbingan Agama 

banyak menghasilkan positif dibanding dengansisi negatifnya.  

 Selain itu Bimbingan agama di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar Lampung sangat berpengaruh besar terhadap 

pembentukan pola pikir dan perilaku bagi para santri-santrinya.    
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Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan dengan Joni, Hendra, Iyan, Anton   

santri yang memiliki perilaku negatif terkait tentang hasil bimbingan agama 

terhadap perilaku santri yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana menurut anda bimbingan agama terhadap perilaku santri di 

Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung ? 

Jawab : 

Menurut saya sangat baik, soalnya saya dan teman-teman saya jadi 

mengerti tentang baik buruk perilaku apalagi itu semua ada terkandung 

dalam Al Qur’an. Didalam bimbingan agama juga kita diajarkan tentang 

Ilmu Tafsir dan diajarkan berdisplin, saling menghargaiin sesama 

teman.
17

 

 

b. Apa manfaatnya bagi anda Bimbingan agama terhadap perilaku santri 

di Pondok Pesantren Hasanuddin ? 

Jawab :  

Kalo menurut saya manfaat yang paling utama ya itu, dapat 

membantusantri dalam pemahaman tentang agama Islam terutama dalam 

berperilaku menjadi santri berakhlak mulia . Dulu perilaku saya tidak taat 

peraturan, sulit diatur dan kurangnya sopan santun, tetapi semnjak saya 

dimasukan kepada orang tua saya di Pondok Pesantren dan diberi 

bimbingan agama, , saya sedikit dikit dapat mengubah perilaku buruk saya 

dan juga  saya dulunya tidak tau tentang Ilmu Tafsir sekarang saya menjadi 

tau walaupun belum sepintar senior-senior 
18

 

 

Dari jawaban diatas, dapat kita ketahui bahwa salah satu santri yang 

mendapatkan bimbingan agama di Pondok Pesantren Hasanuddin 
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merasakan adanya perubahan perilakunya yang tadinya negatif sekarang 

menjadi baik, walaupun membutuhkan proses waktu yang tidak begitu 

cepat. 

Santri yang sebelumnya memiliki perilaku negatif seperti tidak taat 

peraturan, agresif secara lisan dan membolos, dengan adanya bimbingan 

agama, santri  memiliki  sikap displin, saling menghormati dan saling 

menghargai, santri menjadi  mengerti akan kesalahan yang 

diperbuat,tumbuh sikap Tawdlu terhadap ustadznya, kemudian santri dapat 

mengendalikan diri dengan kesabaran dan kepatuhan. 

Dari hasil wawancara terhadap Hasil perilaku santri setelah mendapatkan 

Bimbingan Agama di Pondok Pesanten yaitu sebagai berikut : 

 

No  

 

Nama Santri 

 

Kelas  

 

Umur  

 

Perilaku sesudah Mengikuti 

Bimbingan Agama   

1 Joni  VII  13 tahun Rajin ke sekolah, bertutur kata 

sopan ,  mematuhi peraturan,  

2 Hendra  VII 12 tahun Jujur,menuruti perintah,bertutur 

kata sopan, rajin ke sekolah 

3 Iyan  VII 12 tahun Tidak bermain game online lagi, 

rajin ke sekolah, menuruti 

perintah dan tidak melanggar 

4 Anton  VII 13 tahun Mematuhi peraturan, bertutur kata 

sopan, menghormati, menghargai 

Wawncara, Pemimpin Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

Lampung, 2017. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Agama yang 

dilaksanakan di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba 

dikatakan cukup baik, karena santri yang menuntut ilmu dapat memperbaiki 

perilaku yang awalnya tidak baik bertahap menjadi lebih baik dan paham 

terhadap ajaran-ajaran agama Islam.  



  

BAB IV 

BIMBINGAN AGAMA TERHADAP PERILAKU SANTRI DI PONDOK 

PESANTREN HASANUDDIN KELURAHAN KUPANG TEBA KOTA 

BANDAR LAMPUNG 

Menelaah dari hasil yang ada, didapatkan interprestasi hasil penelitiaan 

sebagai berikut : 

Pelaksanaan Bimbingan Agama Terhadap Perilaku Santri di Pondok 

Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung 

Berkaitannya dengan pelaksanaan bimbingan agama didalam teori BAB II 

halaman 37 tentang metode Bimbingan agama, ada beberapa macam 

penjelasan tentang metode bimbingan agama yaitu : 

1. Metode Keteladanan 

2. Metode Latihan dan Pembiasaan 

3. Metode melalui ibrah ( mengambil pelajaran) 

4. Mendidik melalui mau’idzah (nasehat) 

5. Mendidik melalui kedisiplinan 

6. Mendidik melalui kemandirian  

Setelah peneliti melihat teori yang ada di BAB II halaman 37 dan data 

lapangan yang sudah didapat mengenai metode Bimbingan Agama  yang 

digunakan oleh pembimbing agama mengenai pelaksanaan Bimbingan Agama 

terhadap perilaku santri di Pondok Pesantren Hasanuddin, datanya  lengkap 
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sesuai dengan teori Bimbingan Agama yang ada. Yang membedakan hanyalah 

cara penggunaannya bahasanya tetapi mengandung arti yang sama.  

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan agama di Pondok 

Pesantren Hasanuddin yang ada didalam BAB III adalah sebagai berikut : 

1. Sorongan  

Metode ini dilaksanakan pada waktu ba’da (setelah) solat ashar. 

Sorongandigunakan untuk belajar Al Quran dan Penarkiban (merinci tata 

bahasa dalam sebuah kalimat) dinilai sangat efektif karena dapat 

memberikan hasil yang sempurna bagi santri untuk dapat membaca Al 

Quran dengan tartil dan lancar, serta dapat langsung mengerti akan 

kesalahan yang dilakukan.  

Memperhatikan dari prosesnya pelaksanaannya terdapat sebuah 

pendidikan yang sangat bagus yaitu mendidik santri untuk senantiasa 

menghormati dan bersikap tawadlu terhadap gurunya secara langsung. 

Selain dari pada itu juga belajar untuk bersikap bersabar dan disiplin 

karena harus menunggu giliran sesuia urutannya. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran ini bersifat langsung secara 

individu. 

2. Bandongan  

Metode Bandongan adalah metode yang bersifat satu arah, karena 

santri hanya berposisi sebagai penyimak dan pendengar dan tidak ada 

komunikasi yang akif antara ustadznya dan santrinya. Sesuai dengan data 
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lapangan di BAB III, metode ini dilakukan setiap harinya setelah sholat 

isya . 

3. Riyadloh  

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil data lapangan bahwa metode ini 

bersifat tidak langsung antara ada interaksi antara pembimbing dengan 

santri. Akan tetapi metode ini lebih mengarah pada sebuah peraturan atau 

perintah yang harus dilaksanakan, yang mana dibalik perintah tersebut 

terdapat satu tujuan untuk memberikan pelajaran pada santri agar belajar 

mengendalikan diri seperti hawa nafsu dan keinginan. Adapun perintah 

yang diberikan adalah suatu ibadah yang ditujukan kepada Allah SWT, 

seperti sholat sunnah, puasa, membaca wirid , dan lain-lain. 

Dari beberapa perintah tersebut bukan hanya sekedar untuk mentaati 

peraturan, melainkan terdapat satu pendidikan yang secara langsung 

mengajarkan pada santri untuk memaksa diri untuk berbuat kebaikan 

(beribadah). Dengan kata lain santri langsung diajarkan untuk 

mengamalkan segala sesuatu yang telah dipelajari. 

4. Ta’zir  

Metode ini sebenarnya bukanlah metode yang asing kerana tidak 

hanya lembaga pendidikan pondok pesantren yang menerapkannya, akan 

tetapi dalam teori pembelajaran umum disebutkan bahwa dalam sebuah 

proses pembelajaran dibutuhkan adanya suatu hukuman untuk merubah 

perilaku seorang anak. Metode Ta’zir yang diterapkan di Pondok 
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Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung, 

telah menumbuhkan hasil yang baik terbukti adanya kedisiplinan para 

santri dalam mengikuti dan mentaati tata tertib yang ada. 

Memperhatikan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan sebagaimana 

terlampir, menunjukan bahwa sanksi yang diberikan bukanlah suatu hal 

yang menyiksa akan tetapi semua mengandung nilai-nilai pendidikan.  

5. Metode Mau’idzah (nasehat)  

Metode nasehat yakni penyampiaan informasi secara lisan. Nasehat 

adalah membina dengan caramenyuruh melakukannya. Di sini anak 

mendengar apa yang harus dilakukan. Jadi dalam anjuran ini sekaligus 

memberikan pengertian-pengertian atau nasehat-nasehat.Dalam hal ini 

membentuk sifat dan pribadi yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang sudah peneliti lakukan, ditemui 

bahwa metode bimbingan agama seperti :  sorongan, Bandongan, 

Riyadloh, Ta’zir, Metode Mau’idzah memiliki kaitan dengan iperubahan 

perilaku santri menjadi lebih baik. Pada tabel 6 di halaman 51 bahwa 

sebelumnya ada beberapa santri yang memiliki perilaku kurang baik. 

Dengan adanya Bimbingan Agama terhadap perilaku santri yang 

dilakukan oleh para pembimbing di Pondok Pesantren Hasanuddin yang 

menggunakan beberapa metode diatas, ternyata santri yang memiliki 

perilaku kurang baik menjadi lebih baik  

 



72 
 

Evaluasi Bimbingan Agama Terhadap Perilaku Santri di Pondok 

Pesantren Hasanuddin.  

Masalah terakhir adalah mengevaluasi kegiatan yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Hasanuddin, guna untuk mengetahui apakah kegiatan yang 

dilakukan itu berhasil atau tidak dalam kurun waktu.  

Untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya kegiatan bimbingan agama 

terhadap santri di pondok pesantren Hasanuddin di tunjukan oleh dua faktor 

yaitu : faktor pendukung sebagai keberhasilan perilaku santri, dan faktor 

penghambat sebagai kegagalan dalam bimbingan terhadap perilaku santri 

Faktor Pendukung  

1. Adanya sarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar, adaya 

ustadzyang bepengalaman yang mampu membimbing mengarahkan santri 

yang didukung dengan adanya kemauan yang kuat yang muncul dari 

dalam diri santri dalam mempelajari ilmu agama dengan harapan menjadi 

generasi yang beperilaku atau berakhlak mulia. 

2. Adanya santri senior (alumni) yang ikut membantu dalam terlaksananya 

semua kegiatan.   

3. Adanya jiwa kebersamaan yang tertanam, saling membutuhkan satu sama 

lain. Dengan dalil inilah bimbingan keagamaan mampu mengarahkan 

santri menjadikan ia diterima ditengah-tengah masyarakat karena 

sosialisasinya yang baik. 



73 
 

Selain faktor pendukung ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam 

kelancaran pelaksanaan bimbingan agama yaitu sebagai berikut :  

1. Minimnya sarana dan prasarana. 

2. Karakter santri yang berbeda-beda, baik dari segi lingkungan maupun 

yang bersifat individual seperti umur.  

3.  Masih ada beberapa santri yang kurang mematuhi peraturan yang ada. 

Pembahasan  

Pada BAB III di tabel 7 tentang jadwal kegiatan di Pondok Pesantren 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung, dapat dibaca 

bahwa pondok pesantren tersebut telah memiliki jadwal. Memperhatikan 

jadwal yang setiap harinya dilakukan dapat dipahami bahwa kegiatan 

pembelajran baik yang ada dalam kelas baik luar kelas dan semuanya baik 

secara langsung ataupun tidak langsung merupakan proses pembelajaran para 

santri.  

Semua kegiatan yang ada merupakan pembelajaran bagi semua santri yang 

berupa pelaihan-pelatihan sebagi bekal keterampilan yang dapat dimiliki. 

Kegiatan santri juga dititik beratkan pada pembinaan santri yang baik, 

sehingga secara tidak langsung dapat membentengi dalam jiwa santri dari 

perilaku yang kurang baik dan dapat menyaring arus globalisasi yang 

dipengaruhi oleh modernisasi yang ada di lingkungan maupun berbagai 

media.  
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Sesuai dengan data lapangan yang ada di BAB III , menunjukan bahwa 

Bimbingan di pondok pesantren telah dilaksanakan setiap harinya. Yang 

dimulai pada hari senin sampai dengan hari sabtu yang dilaksanakan pada 

waktu setelah solat subuh dilanjutkan kembali setelah magrib sampai setelah 

solat isya.  

Dalam pelaksanaan di lapangan santri dituntut menjalankan ajara ajaran 

Islam dengan baik sesuai dengan materi yang didapatkan. Para santri 

mempelajari ilmu yang berkaitan tentang ilmu agama, yang pada akhirnya 

dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan masyarakat atau 

warga pesantren sehingga menimbulkan sikap yang baik. Berdasarkan dari 

data yang ada di BAB III. Bimbingan agama terhadap perilaku santri 

ditekankan bahwa pengurus atau ustadzah sebagai pendidik yan paham atau 

benar-benar menguasai materi yang dipelajari terutama untuk merubah 

perilaku santri. 

Pengurus pondok memberikan wewenang sepenuhnya kepada ustadz 

pondok pesantren untuk benar-benar memperhatikan, membimbing, dan 

membina santri agar tidak terjadi penyimpangan moral di kalangan santri. 

Ustadz membekali santri dengan ilmu pengetahuan Islam, memberikan contoh 

yang baik, melaksanakan semua perintah Allah SWT dan menjauhkan 

laranganNya sesuai dengan syari’at Islam.   
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.BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data observasi, interview dan dokumentasi dalam 

penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Bimbingan keagamaan yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Hasanuddin  mampu menunjukkan perubahan dari sebelumnya. Banyak 

santri yang dulu merasa sangat awam bahkan tidak tahu apa-apa tentang 

ajaran agama dalam pemahaman dan parktik keagamaan kini sudah 

banyak menunjukkan perubahan. Metode yang digunakan adalah 

Sorongan, Bandongan, Riyadloh, Ta’zir, dan metode Mau’idzah. Dalam 

pelaksanaanya, santri dituntut menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan 

baik sesuai dengan materi yang diajarkan. Berkat adanya bimbingan 

keagamaan, anak mengalami perubahan. Perubahan itu berupa perubahan 

perilaku. Hal itu pun diakui oleh keluarga santri. Ketika pelaksanaan 

bimbingan agama, kendala yang dihadapi para pembimbing yaitu tingkah 

laku anak ada yang sering mengobrol pada saat di terangkan materi.  

B. SARAN 

Peneliti akan memberi saran kepada Pondok hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar Lampung  masukan agar lebih baik dari 

sebelumnya. Adapun saran tersebut adalah : 
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1. Kepada pengurus Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar Lampung dapat memenuhi fasilitas seperti 

penambahan ruang belajar santri, dan adanya perpustakaan yang 

lengkap 

2. Kepada pengurus Pondok Pesantren Hasanuddin dapat 

memperhatikan perkembangan santri dan lebih mengetahui lebih jauh 

psikologi santri didik.  
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Aqidah Akhlak 

2 Ust. H. Rifai Pengajar  Ilmu Tafsir 

3 Ust. Rahmat Pengajar Ilmu Fiqih 

4 Ustdz. Endang Ibrahim Pengajar  Bahasa arab 

5 Ustd. Romli Pengajar Ilmu Hadis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR NAMA-NAMA SANTRI YANG MENETAP 

 

No Nama Santri Daerah Asal Umur 

1 Ali Imron Sebalang  15 tahun 

2 Khairi  Sumber jaya 16 tahun 

3 Muhammad Tri Sumber Jaya 15 Tahun 

4 Joni Bandar Lampung 13 Tahun 

5 Rendi Handoko Bandar Lampung 13 Tahun 

6 Sutrisna  Sumber jaya 17 Tahun 

7 Muhammad Farham Bandar lampung 16 Tahun 

8 Willy Yuliawan Labuhan Maringgai 14 tahun 

9 Rahul Abriansyah Labuhan Maringgai 14 Tahun 

10 Maftuh Alam Sido Mukti 17 Tahun 

11 Fahmi Anugrah Bandar Lampung 15 Tahun 

12 Muhammad Rizati Bandar Lampung 17 Tahun 

13 Hidayatullah  Sido Mukti 18 Tahun 

14 Ferdiansyah Bandar Lampung 18 Tahun 

15 Ferry Irawan Bandar Lampung 14 Tahun 

16 Adi Firmansyah Bandar Lampung 17 Tahun 

17 Mulyono Kota Jawa 17 Tahun 

18 Yulianto Kota Jawa 16 Tahun 

19 Bambang Aprian Sidomulyo 13 Tahun 



20 Iyan  Bandar Lampung 12 Tahun 

21 Ledi Sugiyono Way Baka 13 Tahun 

22 Anton  Sidomulyo  13 Tahun 

23 Rifki Dimastian Bandar Lampung 15 Tahun 

24 Guvi amanda Bandar Lampung 13 Tahun 

25 Hendra Lampung Selatan 12 Tahun 

26 Nanang Lampung Selatan 16 Tahun 

27 Ezar Bakhtiar Bandar lampung 13 Tahun 

28 Aska Bandar lampung 14 Tahun 

29  Meida Wati Pahawang 14 Tahun 

30  Riyana Sari Pahawang 16 Tahun 

31 Miftahuljannah  Sido Mukti 16 Tahun 

32 Eka Rahayu Lampung Selatan 14 Tahun 

33 Larasati  Bandar Lampung 16 Tahun 

34 Nopi Pebriani Bandar Lampung 15 Tahun 

35 Ashari  Bandar Lampung 15 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR SAMPEL 

 

 

No  

 

Nama Santri 

 

Kelas  

 

Umur  

 

Keterangan  

1 Joni  VII  13 tahun Santri   

2 Hendra  VII 12 tahun Santri  

3 Iyan  VII 12 tahun Santri  

4 Anton  VII 13 tahun Santri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANKSI-SANKSI DI PONDOK PESANTREN HASANUDDIN 

KELURAHAN KUPANG TEBA KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

1. Santri yang tidak mengikuti sholat berjamaah diberi sanksi sholawat 

sebanyak 1000X 

2. Bagi santri yang berpacaran diberi sanksi membaca Al Quran 5 juz 

3. Bagi santri yang sengeja meninggalkan kegiatan tanpa alasan diharuskan 

membersihkan Aulia selama Tiga hari berturut-turut dan membaca Al 

Qur’an 10  juz 

4. Dikembalikan ke Orangtua, Pelanggaran yang dilakukan biasanya terkait 

minuman keras, narkoba, hubungan khusus dengan lawan jenis maupun 

sesama jenis, dan pelanggaran syariat lainnya. 

5. Bagi santri yang setelah liburan telat datang mendapat sanksi menyapu 

halaman selama tiga hari berturut-turut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara Kepada Pemimpin Pondok Pesantren Hasanuddin 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Hasanuddin 

Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung ? 

2. Apa Visi dan Misi Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang 

Teba Kota Bandar Lampung ? 

3. Apa tujuan berdirinya Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar Lampung ? 

4. Berapa jumlah pengajar di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar Lmpung ? 

5. Berapa jumlah santri di Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan 

Kupang Teba Kota Bandar Lampung ? 

6. Apa saja kegiatan santri setiap harinya ? 

7. Bagaiman perilaku santri sebelum memasuki Pondok Pesantren 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung? 

8. Apa saja  pelanggaran yang dilakukan santri ? tindakan apa yang 

dilakukan ? 

9. Apa saja sanksi-sanki yang ada di Pondok Pesantren Hasanuddin 

kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung ? 

 

 



B. Wawancara Kepada Pembimbing Agama (ustadz) di Pondok 

Pesantren Hasanuddin. 

1. Kapan dilaksanakannya Bimbingan Agama ? 

2. Apa metode yang digunakan dalam Bimbingan Agama terhadap 

perilaku santri di Pondok Pesantren Hasanuddin ? 

3. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Agama tehadap perilaku santri di 

Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar 

lampung ? 

4. Materi apa saja yang dipelajari di Pondok Pesantren ?  

5. Apa saja kendala yang dialami ustadz ketika mengajar  ? 

6. Adakah perubahan santri dari sebelum mendapat bimbingan agama di 

pondok pesantren dan setelah mendapat bimbingan ? 

C. Wawancara kepada santri di Pondok Pesantren Hasanuddin 

1. Bagaimana menurut anda Bimbingan Agama terhadap perilaku santri 

di Pondok Pesantren Hasanuddin ? 

2. Apa manfaat bagi anda Bimbingan Agama terhadap Perilaku santri di 

Pondok Pesantren Hasanuddin? 

 

 

 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI 

NO Aspek Yang Diamati 

A Lingkungan Pondok Pesantren : 

1. Gambaran umum lokasi pondok pesantren 

2. Keadaan dan kondisi fisik pondok pesantren 

a. Keadaan sarana dan prasarana 

b. Keadaan pengajar / pembimbing agama 

c. Keadaan santri 

B Proses pelaksanaan bimbingan agama di pondok pesantren 

1. Metode yang digunaakan saat Bimbingan Agama 

2. Materi Bimbingan agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN DOKUMENTASI  

1. Jadwal Kegiatan Santri di Pondok Pesantren Hasanuddin  

2. Daftar nama santri dan daerah asal santri 

3. Pelaksanaan Bimbingan agama terhadap perilaku santri di Pondok 

Pesantren Hasanuddin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Bandar Lampung,    juni 2017 

Kepada Yth 

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

UIN Raden Intan Lampung 

  di- 

  Lampung 

Dengan hormat,  

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Raden 

Intan Lampung Nomor : 070/704/III/VII.01/2017 tentang izin survey atas nama 

mahasiswa : 

Nama   : Desi Saputri 

NPM  : 1341040146 

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam 

Judul Skripsi  : Bimbingan Agama Terhadap Perilaku Santri di Pondok Pesantren 

Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung 

Bersama ini kami menyatakan tidak keberatan dan memberikan izin kepada 

mahasiswa tersebut untuk melakukan survei dan akan membantu memberikan 

data yang diperlukan  

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya. 

 

Pemimpin Pondok Pesantren  

 

 

 

Ustdz. Abdul Rohim 
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NO HARI/ TANGGAL PEMAKALAH PARAF NOTULEN 

1 Jumat/ 16-10-2015 Sri Asmida  Suslina Sanjaya, M.Sos I 

2 Selasa/ 17-02-2015 Putri Maisari  Husaini, M.T 

3 Rabu/ 21-05-2017 Susilawati  Umi Aisyah, M.Pd I 

4 Kamis/ 17-09-2015 Janatiah  Suslina Sanjaya, M. Sos I 

5 Jumat/ 10-03-2017 Helda. P  Umi Aisyah, M. Pd I 

 

        Bandar Lampung,  Juni 2017 

               Mengetahui  

         Ketua Jurusan BKI 

 

 

 

                Hj. Rini Setiawati, M.Sos I 
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No TanggalKonsultasi 
Masalah Yang 

Dikonsultasikan 

ParafPembimbing 

I II 

1 16 Januari 2017 Pengajuan Proposal 

 

 ............ 

2 06 Februari 2017 Perbaikan Proposal  ………  ............ 

3 13 Februari 2017 Perbaikan Proposal    ……… 

4 20 Februari 2017 Acc Proposal  .............  ……… 

5 02 Maret 2017 Seminar Proposal  ………  ……… 

6 10 Mei 2017 Pengajuan Bab I-II 

 

 ……… 

7 17 Mei 2017 Perbaikan Bab I-II  .............  ……… 

8 29 Mei 2017 Pengajuan Bab I-III    ……… 

9 10 Juni 2017 Perbaikan Bab I-III   ……… 

10 21 Juni 2017 Pengajuan Bab 1-V ............ .............. 

 

       Bandar Lampung,  Juni 2017 

 

        Ketua Jurusan BKI 

 

 

        Hj. Rini Setiawati, M. Sos I 

NIP. 197209211998032002 



 

PONDOK PESANTREN HASANUDDIN 

  KELURAHAN KUPANG TEBA KECAMATAN 

TELUK BETUNG UTARA BANDAR LAMPUNG  

Jalan : Mayor Salim Batu Bara No.85, Teluk Betung, Bandar Lampung 35212 

       Bandar Lampung,   Juni 2017 

Nomor  :     /P/PH/Bt./II/2017 

Lampiran : - 

Perihal  : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 

 

Kepada Yth 

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

UIN Raden Intan Lampung 

Di- 

 Bandar Lampung 

 

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :  

Nama  : Desi Saputri  

NPM  : 1341040146 

Jurusan  : Bimbingan dan Konseling Islam 

Judul Skripsi : Bimbingan Agama Terhadap Perilaku Santri di 

Pondok Pesantren Hasanuddin Kelurahan Kupang Teba Kota 

Bandar Lampung 

Nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian dari 

bulan Mei 2017 sampai dengan selesai, berjalan dengan baik dan 

lancar.  

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh 

 

       Pengurus Pondok Pesantren 

 

 

               Ustadz Abdul Rohim  

 
 




