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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

      Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi skripsi ini terlebih dahulu 

akan dijelaskan apa yang dimaksud dari judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini 

adalah BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MEMBINA AQIDAH SANTRI 

DI KELAS TANWIL QORI PONDOK PESANTREN NURUL HIDAYAH 

AL AMIN DESA INDRALOKA JAYA KECAMATAN WAY KENANGA 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT. Untuk menghindari 

kesalahpahaman atau salah pengertian dari judul di atas, maka perlu ditegaskan 

kata-kata yang dianggap perlu sebagai berikut : 

Bimbingan Kelompok menurut Prayitno adalah melalui dinamika kelompok, 

setiap dinamika anggota kelompok diharapkan dapat dan mampu tegak sebagai 

perorangan yang sedang mengembangkan dirinya dalam hubungannya dengan 

orang lain.
1
 Bimbingan Kelompok menurut Gazda adalah kegiatan informasi 

kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan 

keputusan yang tepat.
2
 

 Bimbingan Kelompok menurut W. S. Winkel dan M. M. Sri Hastuti adalah: 

                                                           
1
 Hartinah Sitti, Konsep Dasar Bimbingan Kelompok, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 

h. 64 
2
 Prayitno, Dasar – Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet II, 2004, 

h. 309 
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 “Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada 

sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin 

kelompok bertujuan penunjang pemahaman, pengembangan dan 

pertimbangan pengambilan keputusan.”
3
 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

Bimbingan Kelompok  adalah Bimbingan yang dilakukan secara kelompok 

bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan 

dan sikap yang menunjang perwujudan dan tingkah laku yang efektif. 

Pembinaan menurut Poerwadarminta adalah kegiatan pembangunan 

(pengembangan) dan penyempurnaan serta penemuan hal-hal baru.
4
 Sedangkan 

Pembinaan menurut Widjaja adalah suatu proses atau pengembangan yang 

mencakup urutan-urutan pengertian,diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, 

memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, 

menyempurnakan dan mengembangkannya.
5
 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencaan, 

pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaa, dan pengawasan suatu 

                                                           
3
 Niamah nn, Pengertian dan Tujuan Bimbingan Konseling Kelompok, http://warnaa-

warnii.blogspot.com/2013/01/pengertian-dan-tujuan-bimbingan.html?m=1 (di akses pada tanggal 30 

Desember 2016 pukul 19.00 WIB) 
4
 Eco‟s Corner, Pengertian MembinaMenurut Para Ahli, http://pengertian-

menurut.blogspot.com/2015/05/pengertian-pembinaan-menurut-ahli.html?m=1, (di akses pada tanggal 

01 Januari 2017 Pukul 19.00 WIB) 

5
 Eco‟s Corner, Pengertian MembinaMenurut Para Ahli, http://pengertian-

menurut.blogspot.com/2015/05/pengertian-pembinaan-menurut-ahli.html?m=1, (di akses pada tanggal 

01 Januari 2017 Pukul 19.00 WIB) 

http://warnaa-warnii.blogspot.com/2013/01/pengertian-dan-tujuan-bimbingan.html?m=1
http://warnaa-warnii.blogspot.com/2013/01/pengertian-dan-tujuan-bimbingan.html?m=1
http://pengertian-menurut.blogspot.com/2015/05/pengertian-pembinaan-menurut-ahli.html?m=1
http://pengertian-menurut.blogspot.com/2015/05/pengertian-pembinaan-menurut-ahli.html?m=1
http://pengertian-menurut.blogspot.com/2015/05/pengertian-pembinaan-menurut-ahli.html?m=1
http://pengertian-menurut.blogspot.com/2015/05/pengertian-pembinaan-menurut-ahli.html?m=1
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pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. 

Tauhid atau al-aqidah al-Islamiyyah menurut Sayyid Sabiq adalah  

 “Suatu sistem kepercayaan Islam yang mencakup di dalamnya keyakinan 

kepada Allah dengan jalan memahami nama-nama dan sifat-sifatNya, 

keyakinan terhadap malaikat, ruh, setan, iblis dan makhluk-makhluk gaib 

lainnya, kepercayaan terhadap Nabi-nabi, Kitab-kitab suci serta hal-hal 

eskatologis lainnya. Seperti, Hari Kebangkitan (al-ba‟ts), hari kiamat / 

hari akhir (yaum al-qiyammah/ yaum al-akhir), surga, neraka, syafa‟at, 

jembatan gaib (al-Shirath al-mustaqim) dan sebagiannya.”
6
 

Aqidah sama dengan Tauhid menurut Cendikiawan Islam Harun Nasution 

yaitu sebagai Ilmu yang membahas tentang cara-cara meng-Esakan Allah atau 

Ushuluddin yaitu ilmu yang membahas soal-soal dasar-dasar agama, atau juga 

kalam ilmu yang mempelajari kalam (firman / kata-kata) Allah dalam Al-Qur‟an.
7
 

Aqidah menurut Cak Nur adalah Menempati posisi yang cukup terhormat 

dalam tradisi keilmuan kaum muslimin. Hal itu, terbukti dari jenis-jenis 

penyebutan lain ilmu tersebut, yaitu sebutan sebagai ilmu Aqa‟id (Ilmu Aqidah-

Aqidah, yakni simpul-simpul keyakinan), Ilmu Kalam (Ilmu tentang firman 

Allah), dan ilmu Ushul al-Din (Ushuluddin, yakni Ilmu pokok-pokok Agama).
8
 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

Aqidah adalah: “Kepercayaan yang mantap kepada Allah, para malaikat-Nya, 

kitab-kitab suci Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, qadar yang baik dan buruk, serta 

                                                           
6
 Mahrus, Aqidah, (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama 

Islam Republik Indonesia, 2009) h. 4 
7
 Khalimi, Pembelajaran Aqidah dan Akhlak, (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pendidikan 

Islam Departemen Agama Islam Republik Indonesia, 2009) h. 123 
8
 Mahrus, Op. Cit, h. 5 
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seluruh muatan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah berupa pokok-

pokok agama, perintah-perintah dan berita-berita, serta apa saja yang disepakati 

oleh generasi Salafush Shalih (ijma‟) dan kepasrahan total kepada Allah Ta‟ala 

dalam hal keputusan hukum, perintah, takdir, maupun syara‟, serta ketundukan 

kepada Rasullah SAW. Dengan cara mematuhi, menerima keputusan hukumnya 

dan mengikutinya.” 

Santri adalah siswa atau murid yang belajar di Pesantren. Seorang ulama bisa 

disebut sebagai kyai kalau memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam 

pesantren tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam melalui kitab-kitab 

kuning. Oleh karena itu, eksistensi kyai biasanya juga berkaitan dengan adanya 

santri di pesantrennya. 

Pesantren menurut Karel Steenbrink, Clifford Geerts dan lainnya sepakat 

merupakan lembaga pendidikan tradisional asli Indonesia, namun mereka 

mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat proses lahirnya pesantren 

tersebut.
9
 

Pesantren menurut Nurchalish Madjid adalah artefak peradaban Indonesia 

yang dibangun sebagai institusi pendidikan kegamaan bercorak tradisional, unik 

dan indigenous.
10

 

Pesantren menurut Denis Lombard mempunyai kesinambungan dengan 

                                                           
9
 Haederi Amin, Masa Depan Pesantren (Jakarta: IRD Press, Cet I, 2004), h. 2 

10
 Ibid, h. 3  
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lembaga keagamaan pra- Islam disebabkan adanya beberapa kesamaan antara 

keduanya.
11

 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

Pesantren adalah Penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran di dasarkan atas 

ajaran Islam dengan tujuan ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, 

sehingga ijazah tidak terlalu dipentingkan dan waktu belajarnya juga tidak di 

batasi. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas penulis tegaskan bahwa penelitian ini 

tentang Bimbingan Kelompok Dalam Membina Aqidah Santri Di Kelas 

Tanwil Qori Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin Desa Indraloka 

Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Proses 

pemberian bantuan yang dilakukan secara berkelompok kepada santri di kelas 

Tanwil Qori Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin Desa Indraloka Jaya 

KecamatanWay Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pengembangan 

pemahaman tentang keimanan terhadap Allah, keimanan kepada Malaikat-

Malaikat Allah, keimanan kepada Kitab-Kitab Allah, keimanan kepada Para 

Rasul Allah, keimanan kepada Hari Kiamat dan keimanan kepada Qadha, Qadar 

dan Takdir dan memiliki sikap Akhlakul Karimah. 

 

                                                           
11

 Ibid 
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B. Alasan Memilih Judul 

      Penulis Memilih Judul ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Objektif 

       Bimbingan Kelompok diharapkan mampu menjadikan santri pribadi yang 

jauh lebih baik dari sebelumnya dan dapat  mengerti akan pentingnya Beriman 

kepada Allah, Beriman kepada Malaikat-Malaikat Allah, Beriman kepada 

Kitab-Kitab Allah, Beriman kepada Para Rasul Allah, Beriman kepada Hari 

Kiamat dan Beriman kepada Qadha, Qadar dan Takdir.  

2. Subjektif 

a. Belum adanya penelitian tentang Bimbingan Kelompok Dalam Membina 

Aqidah Santri Di Kelas Tanwil Qori Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al 

Amin  Di Desa Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

b. Lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti, serta tersedianya data-data yang 

memperlancar proses penyelesaian penelitian. 

c. Judul yang penulis teliti relevansi dengan jurusan yang diambil di Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yaitu jurusan 

Bimbingan Konseling Islam yang menitikberatkan pada Bimbingan 

Kelompok. 

 



7 
 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Sejarah Islam di Indonesia, pesantren memiliki peran besar dalam 

membangun masyarakat yang berbudaya. Tak jarang banyak ilmu sosial baik dari 

dalam maupun dari luar negeri mencatat pesantren sebagai suatu yang tak bisa 

dilepaskan dari kehidupan kultur masyarakat Indonesia. Sebut saja misalnya 

Martin Van Bruinessen, Islamisis berkebangsaan Belanda, ia menyatakan bahwa 

pesantren tidak saja kaya dengan berbagai literature keilmuan, tetapi juga mampu 

memberikan kontribusinya bagi masyarakat disekitarnya.
12

 

Pesantren juga membawa misi dakwah, karena didalamnya banyak santri yang 

datang untuk mendalami ilmu pengetahuan agama yang kemudian mereka akan 

menyebar keseluruh pelosok masyarakat untuk menyebarkan agama Islam dengan 

pembinaan aqidah dan spirit amal serta bermoral baik hingga tercipta kondisi 

yang stabil, aman dan nyaman, sejahtera dunia akhirat. Walaupun demikian 

pesantren tetaplah pesantren, semodern apapun pesantren tetap tumbuh dan 

berkembang dengan khas cita agama. Ia sebuah lembaga pengembangan generasi 

muslim yang mempunyai lingkungan dan tata nilai sendiri, berbeda dengan 

kehidupan masyarakat umum. 

                                                           
12

   Ibid, h. 102. 
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Kebanyakan pesantren sebagai komunitas belajar keagamaan sangat erat 

dengan lingkungan sekitar yang sering menjadi wadah pelaksanaannya.
13

 

Meskipun pada mulanya banyak pesantren dibangun sebagai pusat reproduksi 

spiritual, yakni tumbuh berdasarkan sistem -sistem nilai yang bersifat jawa, tapi 

para penduduknya tidak hanya semata -mata menanggulangi isi agama saja. 

Pesantren bersama-sama dengan para santrinya atau kelompoknya yang akrab 

mencoba melaksanakan gaya hidup yang menghubungkan kerja dan pendidikan 

serta membina lingkungan sekitarnya berdasarkan struktur budaya dan sosial. 

Karena itu, Pesantren mampu menyesuaikan diri dengan bentuk masyarakat yang 

amat berbeda maupun dengan kegiatan-kegiatan individu yang beraneka ragam.
14

 

Kebiasaan baik perlu ditanamkan kepada anak, sehingga kebiasaan yang baik 

itu dapat melekat menjadi perilaku baik pada diri anak. Akan tetapi menanamkan 

kebiasaan baik pada anak memerlukan waktu dan memerlukan kesabaran terlebih 

lagi ada faktor lingkungan yang juga sangat berpengaruh pada perilaku anak. 

Untuk itu perlunya pengawasan yang baik agar sifat yang sudah tertanam baik 

tidak rusak oleh pengaruh luar yang tidak baik. 

Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin merupakan Pondok Pesantren 

yang terletak di lingkungan masyarakat yang beragama Hindu. Pondok Pesantren 

ini didirikan untuk menyebarkan Agama Islam di lingkungan yang minoritas 

                                                           
13

 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3S, 1984), Cet. Ke – 3, h. 18  
14

  Said Aqiel Siradj. Al, Pesantren Masa Depan:Pemberdayaan dan Tranformasi Pesantren, 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), Cet. Ke – 1, h. 133. 
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Muslimnya. Nurul Hidayah Al-Amin berupaya mementingkan kepentingan umat 

(masyarakat) dengan menyuguhkan berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat 

positif berupa kajian keIslaman yang diselenggarakan Pondok Pesantren ini 

dengan tujuan untuk meberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi 

masyarakat.  

Pendidikan yang ada pada Lembaga Nurul Hidayah Al-Amin berbentuk 

pendidikan di dalam sekolah (formal) maupun di luar sekolah (informal). 

Pendidikan Formal berupa pendidikan yang berada di dalam sekolah Sedangkan 

Pendidikan Informal berupa kegiatan-kegiatan yang berada di luar sekolah, 

seperti TPA dan TPQ, Madrasah Taklimiyah, dan Kajian Kitab Kuning. 

Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin yang terletak di lingkungan agama 

Hindu, mempunyai berberapa kelas salah satunya Tanwil Qori. Kelas Tanwil Qori 

terdiri dari 23 orang santri. Santri-santri Tanwil Qori sangat mempunyai sopan 

santun dan santrinya sangat ramah. Bedanya kelas Tanwil Qori dengan kelas 

lainnya yakni hanya kelas Tanwil Qori yang banyak mempelajari tentang Aqidah 

dan Akhlak. Sehingga bagi santri-santri yang belum menunjukkan Aqidah dan 

Akhlak yang baik tidak dapat naik kelas berikutnya. 

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka peneliti sebagai calon sarjana 

Bimbingan Konseling Islam tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai 

Bimbingan Kelompok dalam Pembinaan Aqidah santri di Pondok Pesantren 
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Nurul Hidayah Al Amin  di desa Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, dimana peneliti menjadikan Santri kelas 

Tanwil Qori sebagai objek dari penelitian ini yang memfokuskan Pembinaan 

Aqidah Santri tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam Pembinaan Aqidah di 

kelas Tanwil Qori Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin di desa 

Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat?  

2. Bagaimana Metode Bimbingan Kelompok dalam Membina Aqidah Santri di 

Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin kelas Tanwil Qori di desa 

Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat ? 

3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam proses 

Bimbingan Kelompok dalam Membina Aqidah Santri di Pondok Pesantren 

Nurul Hidayah Al Amin kelas Tanwil Qori di desa Indraloka Jaya Kecamatan 

Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bimbingan Kelompok dalam 

Membina Aqidah Santri . Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Mengetahui Aqidah (Ustadz dan Santri) di kelas Tanwil Qori Pondok 

Pesantren Nurul Hidayah Al Amin di desa Indraloka Jaya Kecamatan Way 

Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bimbingan 

Kelompok dalam Membina Aqidah Santri di Pondok Pesantren Nurul 

Hidayah Al Amin kelas Tanwil Qori di desa Indraloka Jaya Kecamatan 

Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

3. Mengetahui Metode Bimbingan Kelompok dalam Membina Aqidah Santri 

di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin kelas Tanwil Qori di desa 

Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

bagi pengetahuan dalam Bimbingan terutama pada jurusan Bimbingan 

Konseling Islam (BKI), tentang Bimbingan Kelompok. 

2) Untuk santri penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan 

tentang Pembinaan Aqidah Santri tersebut. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Untuk bahan evaluasi pengurus pondok pesantren atau konselor agar 

memperhatikan juga pengetahuan agamanya tidak hanya pengetahuan 

umumnya saja. 

2) Untuk  bahan evaluasi bagi pihak Pondok Pesantren dan pemerintah. 

F. Penelitian Terlebih Dahulu 

      Keilmuan Bimbingan Kelompok yang semakin menyoroti fenomena dari 

berbagai sudut pandang dan aspek kehidupan, maka dalam penelitian ini yang 

berkenaan dengan Bimbingan dan Konseling  yang akan di kembangkan di 

kehidupan Pesantren, untuk mengetahui sesuatu yang belum diteliti dan segala 

sesuatu yang perlu dikembangkan maka dilakukan tinjauan yang membahas 

berkenaan dengan Bimbingan Kelompok dalam Pembinaan Aqidah Santri di 

Pondok Pesantren, yang sebagai berikut: 

1. Penelitian yang berjudul “Bimbingan dan Konseling Islam untuk mengatasi 

Problematika Santri (Study pada Santri Asrama An-Nisa di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta)”. Yang ditulis 

oleh Desi Khulwani, 2015, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Dalam Skripsi ini membahas Memperdalam suatu problematika 

yang ada di pondok pesantren sehingga menemukan titik temu dengan 

penyelesaian masalah dan pembinaan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren, 
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dengan ditemukannya masalah maka akan terselesaikannya masalah yang ada 

di pondok pesantren tersebut. 

2. Penelitian yang berjudul “Metode Dakwah Ustadz Syamsul Arifin Nababan 

dalam membina Aqidah santri Muallaf Annaba Center Tangerang Selatan 

Banten”. Yang ditulis oleh Taufiq Halily, 2013, Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang 

Konsep Metode Dakwah Ustadz Syamsul Arifin Nababan dalam membina 

Aqidah santri Muallaf Annaba Center Tangerang Selatan Banten dan Aplikasi 

Metode Dakwah Ustadz Syamsul Arifin Nababan dalam membina Aqidah 

santri Muallaf Annaba Center Tangerang Selatan Banten. 

3. Penelitian yang berjudul “Bimbingan Konseling Islam di Pondok Pesantren 

Waria Senen-Kamis”. Yang ditulis oleh Isnaini, 2010, Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam,  Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Skripsi ini membahas untuk 

mengetahui lebih jauh tentang metode pendekatan yang dilakukan 

pembimbing dalam memberikan Bimbingan Konseling Islam bagi para waria 

yang belajar di Pondok Pesantren Waria Senen-Kamis Notoyudan 

Yogyakarta. 

4. Penelitian yang berjudul “Pembinaan Akhlak Siswa Madrasah Aliyah Ali 

Maksum Krapyak Yogyakarta”. Yang ditulis oleh Ummi Habbibah, 2009, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam 
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Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Skripsi ini membahas untuk 

mengetahui lebih jauh Metode Pembinaan Akhlak Siswa Madrasah Aliyah Ali 

Maksum Krapyak Yogyakarta, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Pelaksaan Pembinaan Akhlak Siswa Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta. 

5. Penelitian yang berjudul “Layanan Bimbingan Kelompok dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosi Siswa Kelas VIII MTS Wahid Hasyim 

Yogyakarta.” Ditulis oleh Shofia Isnawati, 2016, Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam,  Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Skripsi ini membahas untuk 

mengetahui lebih jauh tentang Bentuk pelaksanaan Layanan Bimbingan 

Kelompok dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Siswa Kelas VIII MTS 

Wahid Hasyim Yogyakarta dan Tahap-Tahap pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Kelompok dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Siswa 

Kelas VIII MTS Wahid Hasyim Yogyakarta. 

6. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap 

Peningkatan Pemahaman Self-Control Siswa Kelas IX di SMPN 1 Wanasari 

Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2015/2016.” Yang ditulis oleh 

SelvyaYuliandita, 2015, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dalam Skripsi ini membahas untuk 

mengetahui lebih jauh tentang Tingkat Pemahaman Self-Control Siswa Kelas 

IX sebelum diberikan layanan Bimbingan Kelompok, Tingkat Pemahaman 
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Self-Control Siswa Kelas IX sesudah diberikan layanan Bimbingan 

Kelompok, dan Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap 

Peningkatan Pemahaman Self-Control. 

7. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam Upaya 

Penentuan Pengambilan Keputusan Studi Lanjut Pada Siswa Kelas IX di 

SMPN 3 Prambanan Yogyakarta.” Yang ditulis oleh Fatimatul Malichah, 

2014, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam,  Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam 

Skripsi ini membahas untuk mengetahui lebih jauh tentang Pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok dalam hal Studi Lanjut di SMPN 3 Prambanan 

Yogyakarta dan Bagaimana Hasil Bimbingan Kelompok tersebut Dapat 

Membantu Siswa dalam Menentukan Keputusan Studi Lanjut di SMPN 3 

Prambanan Yogyakarta. 

      Karya ilmiah tersebut memang telah banyak memberi pembahasan tentang 

Bimbingan Kelompok dan Pembinaan Aqidah. Pada dasarnya ketujuh penelitian 

tersebut memiliki kesamaan yaitu Pembinaan Aqidah dengan mengunakan 

Bimbingan Kelompok. Namun, setelah penulis meperhatikan penelitian tersebut, 

ada beberapa perbedaan dengan skripsi yang penulis susun. Perbedaan tersebut 

terletak pada waktu dan tempat. 

Disamping itu, bila dilihat pada pembahasannya juga terdapat perbedaan 

yakni dari segi judul dan tempat yang penulis ambil, penulis membahas 
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“Bimbingan Kelompok Dalam Membina Aqidah Santri Di Kelas Tanwil Qori 

Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin Desa Indraloka Jaya Kecamatan Way 

Kenangga Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang berarti penulis membahas 

tentang Bimbingan Kelompok dalam pembinaan Aqidah Santri. Sejauh 

pengamatan penulis nampaknya belum ada yang meneliti, sehingga penelitian ini 

layak untuk diteliti. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang penulis ambil (menurut tempat pelaksanaan 

penelitian). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.
15

 Dalam 

penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendasar dengan mengangkat 

data-data yang terdapat di program  Bimbingan Kelompok. 

2.  Lokasi Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan di Program yang telah ada di Pondok Pesantren 

Nurul Hidayah Al Amin  beralamatkan di Desa Indraloka Jaya Kecamatan 

Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

3. Sifat Penelitian 

Sifat Penilitian ini adalah deskritif, penilitian deskritif adalah penelitian ini 

semata-mata melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tertentu, dimana 

                                                           
15

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung : Mandar Maju,1996) h.32 
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dalam penelitian ini hanya mengungkapkan data-data yang sesuai apa adanya, 

guna memberikan kejelasan terhadap masalah maupun peristiwa yang 

diteliti.
16

 Penelitian deskriptif hanya melukiskan keadaan obyek atau 

persoalannya
17

 

Dalam hal ini penulis menggambarkan tentang Bimbingan Kelompok 

dalam Membina Aqidah Santri di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al  Amin 

kelas Tanwil Qori di desa Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Masri singarimbun, dalam bukunya yang berjudul 

“Metode Penelitian Survei”, Populasi atau Universe ialah jumlah 

keseluruhan dari unit analisia yang ciri-cirinya akan diduga
18

. Dalam 

Penelitian ini, populasi yang dipilih erat hubungannya dengan masalah 

yang ingin dipelajari. Populasi merupakan keseluruhan objek atau 

individu yang merupakan sasaran penelitian. Populasi adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota yang lengkap dan jelas serta dapat dipelajari sifat-sifatnya.
19

 

                                                           
16

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991), h. 3 
17

 Ibid, h. 10 
18

 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, (Jakarta : LP3ES, 2008) Cet. 8 Ke-19, h.152 
19

 Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Transito, 1992),  h.6 
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Jadi populasi adalah sejumlah individu atau kelompok yang 

diteliti dalam suatu penelitian, Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah: 

1. 20 orang Pengurus Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al – Amin 

2. 6 orang dewan guru Tanwil Qori 

3. 23 orang santri Tanwil Qori                + 

                    Jumlah = 49 Orang 

Dari persyaratan yang ditunjukan oleh penulis, maka jumlah seluruh 

populasi adalah 49 orang. 

b. Sampel 

Sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang 

di anggap dapat menggambarkan populasinya.
20

 Menurut Nana Sudjana, 

bahwa sampel adalah “wakil dari populasi”.
21

 Maka dapat dipahami 

bahwa sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. 

Sampel ini merupakan cerminan dari populasi guna menggambarkan 

keadaan yang sifat-sifatnya akan diukur dan agar lebih memudahkan 

dalam melaksanakan penelitian. Dan dalam hal ini peneliti mengambil 

“Purposive Sampling”, yaitu sample yang dipilih berdasarkan pada ciri-

                                                           
20

 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008),  

H.  57 
21

 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), h. 53 
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ciri atau sifat yang diperkirakan mempunyai sesuai dengan sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya.
22

  

Sebagai langkah awal, peneliti akan menunjuk key informan untuk 

membuka informasi awal yang diperlukan. Adapun key informan yang 

ditunjuk di dasarkan pada kriteria. Dengan Kriteria mereka yang banyak 

mengetahui informasi tentang topik Bimbingan Kelompok dalam 

Membina Aqidah Santri yang terlibat langsung dalam kegiatan yang 

sedang diteliti serta mereka yang masih asing bagi peneliti. Adapun yang 

menjadi kriteria yang penulis jadikan sample adalah : 

1. Pengasuh Pondok Pesantren yang menjadi pendiri Pondok Pesantren 

Nurul Hidayah Al Amin. 

2. Dewan Guru Tanwil Qori, yang meberi Pembinaan aqidah. 

3. Santri yang berprestasi dan bertingkah laku baik sehingga menjadi 

contoh bagi siswa yang lain. 

Berdasarkan kreteria diatas, maka peneliti mengambil sample yang 

terdiri dari : 

1 Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al – Amin 

1 Dewan Guru Tanwil Qori  

5 orang santri kelas Tanwil Qori     + 

                  Jumlah =      7 orang 

                                                           
22

 Marzuki, Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonisia, 
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Dari persyaratan yang ditunjukan oleh penulis, maka jumlah seluruh 

sampel adalah 7 orang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

     Untuk Memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis 

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a) Metode Observasi 

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjau secara cermat dan langsung. Menurut Husein 

Umar, Observasi yaitu teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si 

peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek 

penelitiannya. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu participant dan non 

participant. 
23

  Observasi non-partisipan, yaitu observasi yang tidak turut 

ambil bagian melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan 

pengamatan dilapangan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non 

participant dimana penulis tidak turut ambil bagian dalam kehidupan 

orang yang observasi. Selanjutnya metode ini penulis gunakan untuk 

menghimpun data : kondisi bimbingan kelompok, umur santri, kegiatan 

sehari-hari, data sekundernya antara lainnya seperti menyangkut kegiatan 
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santri yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. Adapun yang 

diobservasi dalam penelitian ini adalah santri dan kegiatannya. 

b) Metode Interview 

      Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan 

pada masalah tertentu. Kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara 

lisan dari dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik (langsung). 

Oleh karena itu kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara, 

responden, pertanyaan dan situasi wawancara. 

     Menurut Husein Umar, Wawancara ialah salah satu teknik 

pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung 

dengan berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga dilakukan 

secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab 

pada kesempatan lain.
24

 

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis interview  (wawancara) 

bebas terpimpin yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan 

harus menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-

data yang diperoleh sesuai dengan harapan. 

                                                           
24
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Pedoman interview hanya berfungsi sebagai pengendali agar jangan 

sampai proses wawancara kehilangan arah dalam interview. Metode ini 

adalah metode pokok yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara perorangan. Hal ini 

dimaksudkan agar data yang dibutuhkan lebih intensif. Penulis 

mendatangi atau membuat janji pertemuan di Pondok Pesantren Nurul 

Hidayah Al – Amin dan bertatap muka langsung dengan interview. Selain 

itu, wawancara juga dilakukan dengan menggunakan media berupa 

telephone dan internet karena alasan kesibukan subyek yang diwawancarai 

dan untuk keefektif-efesienan waktu, khususnya untuk mempertanyakan 

materi tambahan yang belum sempat digali dan untuk konfirmasi. 

Adapun data yang penulis butuhkan adalah latar belakang 

terbentuknya Pembinaan Aqidah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren 

Nurul Hidayah Al Amin serta dampak adanya Pembinaan Aqidah  di 

Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin. 

c) Metode Dokumentasi 

Dalam melengkapi data-data yang diperoleh, penulis memerlukan 

data-data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan 

penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan, surat-surat resmi, dan 

foto-foto yang dapat menunjang.      
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Dokumen dalam penelitian ini berupa buku-buku, data-data siswa di 

Pondok Pesantren Nurul Hidyah Al Amin seperti, identitas Pondok 

Pesantren, jumlah santri, visi, misi, dan struktur kepengurusan Pondok 

Pesantren Nurul Hidayah Al Amin. 

6.  Metode Analisa Data 

           Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data, 

dalam menganalisa data menggunakkan analisis kualitatif deskriptif, yaitu 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status atau fenomena secara 

sistematik dan rasional. 

Ada dua jenis analisis data yaitu analisis induktif dan analisis deduktif: 

a.  Analisis Induktif 

     Analisis induktif yaitu cara menganalisis terhadap objek ilmiah tertentu 

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

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 
25

 Jadi analisis 

induktif adalah cara menganalisis data yang bersifat khusus kemudian 

dicari kesimpulan secara umum. 
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Analisis Deduktif biasanya diakhiri dengan pembahasan-pembahasan 

tentang teori tersebut diterima, mendukung atau memperkuat, meragukan 

dan mengkritik dan merevisi atau bahkan membantah dan menolak.
26

  

b.  Analisis Deduktif 

Analisis deduktif adalah cara menggunakan suatu objek ilmiah tertentu 

dengan jalan menetapkan suatu ketentuan umum, berdasarkan atas macam 

pengetahuan secara metode pengumpulan data digunakan kemudian 

ditarik kesimpulan secara khusus. 
27

 

Jadi metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. 

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi, secara literature di edit dengan tujuan untuk meneliti 

ketetapan, kelengkapan dan kebenaran data, kemudian data tersebut 

disusun berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan 

penelitian. 
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Setelah data diolah dan di klasifikasi, kemudian langkah selanjutnya 

penulis mengambil sebuah kesimpulan menggunakan cara berfikir 

induktif yaitu dari rangkaian yang bersifat khusus yang diambil individu 

kemudian ditarik pada kesimpulan yang umum. Dalam hal ini, kesimpulan 

yang diambil sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian 

penulis tentang Bimbingan Kelompok Dalam Membina Aqidah Santri di 

Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin Desa Indraloka Jaya 

Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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BAB II 

BIMBINGAN KELOMPOK DAN PEMBINAAN AQIDAH   

A. Bimbingan Kelompok 

1.  Pengertian Bimbingan Kelompok 

     Bimbingan Kelompok menurut Cartwight dan Zander adalah suatu bidang 

terapan yang dimaksudkan untuk peningkatan pengetahuan tentang sifat atau 

cirri kelompok serta hukum perkembangan interelasi denagn anggota, 

kelompok lain, dan lembaga-lembaga yang lebih besar.
28

 

Bimbingan Kelompok menurut Samsul Munir Amin adalah  

     “Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah 

peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, agar 

memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari 

guru pembimbing) atau membahas secara bersama-sama pokok 

bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman 

dan kehidupan sehari-hari untuk perkembangan dirinya baik sebagai 

individu maupun sebagai pelajar untuk pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan atau tindakan tertentu.”
29

 

Bimbingan Kelompok menurut Mungin adalah suatu kegiatan kelompok 

dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan 

mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk 

membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan 
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29

 Munir Amin Samsul, Bimbingan dan Konseling Islam: (Jakarta, Amzah, 2015), h. 290 
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bersama.
30

 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, 

Bimbingan Kelompok adalah Bimbingan yang dilakukan secara kelompok 

bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan dan tingkah laku yang 

efektif. 

2.  Kegunaan Bimbingan Kelompok 

     Kegunaan bimbingan kelompok memang sangat besar dan dapat 

dikemukakan antara lain:
31

 

a) Tenaga pembimbing masing sangat terbatas dan jumlah konseli yang 

masih perlu dibimbing begitu banyak sehingga pelayanan bimbingan 

secara perseorangan tidak akan merata. 

b) Melalui bimbingan kelompok, konseli dilatih menghadapi suatu tugas 

bersama atau memecahkan suatu masalah bersama. 

c) Dalam mendiskusikan suatu bersama, konseli didorong untuk berani 

mengemukakan pendapatnya dan menghargai pendapat orang lain. 

d) Banyak informasi yang dibutuhkan oleh konseli dapat diberikan secara 

kelompok dan cara tersebut lebih ekonomis. 

e) Melalui bimbingan kelompok, beberapa konseli menjadi lebih sadar 

                                                           
30
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bahwa mereka sebaiknya menghadap konselor untuk mendapat 

bimbingan secara lebih mendalam. 

f) Melalui bimbingan kelompok, seorang ahli bimbingan yang baru saja 

diangkat dapat memperkenalkan diri dan berusaha mendapat kepercayaan 

konseli. 

3.  Materi-Materi Layanan Bimbingan Kelompok 

Materi-materi tersebut melalui beberapa hal sebagai berikut:
32

 

a) Pemahaman dan pematapan kehidupan keberagamaan dan hidup sehat. 

b) Pemahaman dan penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana 

adanya (termasuk perbedaan individu, sosial, dan budaya serta 

permasalahannya). 

c) Pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik, dan peristiwa yang terjadi 

di masyarakat dan pemecahannya. 

d) Pengaturan dan penggunaan waktu yang efektif (untuk belajar serta 

kegiatan sehari-hari dan waktu luang) 

e) Pemahaman tentang adanya berbagai alternatif pengambilan keputusan 

dan berbagai konsekuensinya. 

f) Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, pemahaman hasil belajar, 

timbulnya kegagalan belajar, dan cara-cara penanggulangannya 

(termasuk ujian akhir dan ujian akhir nasional). 
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29 
 

 

g) Pengembangan hubungan sosial yang efektif dan produktif. 

h) Pemahaman tentang dunia kerja, pilihan dan pengembangan karier, serta 

perencanaan di masa depan. 

i) Pemahaman tentang pilihan dan persiapan memasuki jabatan atau 

program studi lanjutan dan pendidikan lanjutan. 

4.  Tujuan-Tujuan Bimbingan Kelompok 

Tujuan Bimbingan Kelompok ada 2, yaitu:
33

 

a) Tujuan Umum 

     Secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk 

pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan 

berkomunikasi peserta layanan (siswa). 

b) Tujuan Khusus 

Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan 

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, presepsi, wawasan dan 

sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang efektif. Dalam 

hal ini kemampuan verbal dan non verbal ditingkatkan. 

5.  Aspek Psikologis Kelompok 

     Proses hubungan yang dapat terjadi antara lain berupa:
34
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a) Komunikasi 

     Komunikasi sebagai suatu proses merupakan sarana penghubung antar 

dua makhluk hidup yang dapat terjadi antara sesame manusia atau dengan 

makhluk lain. Scara psikologis, komunikasi diartikan sebagai suatu proses 

dimana seorang individu (komunikator) mentransformasikan stimuli 

(verbal) untuk memodifikasi perilaku individu lain (audience). 

b) Konflik 

Konflik merupakan suatu proses yang terjadi apabila perilaku 

seseorang terhambat oleh perilaku orang lain atau oleh kejadian-kejadian 

yang berada diluar wilayah kendalinya. Selain bisa terjadi diantara dua 

orang atau lebih, dalam sebuah organisasi, baik formal maupun informal. 

Konflik bisa juga terjadi di dalam diri seseorang, yaitu dua atau lebih 

kepentingan yang harus dipenuhi dalam waktu atau kesempatan yang 

datangnya bersamaan, atau di antara dua atau lebih keputusan yang sama 

pentingnya harus diambil. 

c) Kerjasama 

Untuk mencapai efektivitas dan produktivitas sebuah kelompok atau 

tim kerja, diperlukan suasana yang solid dan kondusif untuk 

memungkinkan terjadinya proses kerjasama diantara sesame anggotanya 

dalam mencapai tujuan kelompok. 
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d) Rasa Percaya (Trust) 

Pada dasarnya, rasa percaya anggota kelompok terhadap pimpinan 

berorientasi pada kepentingan dirinya sendiri, seberapa jauh pimpinan 

dapat memenuhi harapan pribadinya. Ia selalu memandang kelompok 

dalam perspektif individualnya dan selalu berpikir tentang nilai atau 

kerugian apa yang mungkin didapatnya dari kelompok. Kondisi inilah 

yang perlu dibantu melalui proses dinamika kelompok. Anggota percaya 

bahwa semua merupakan satu kesatuan kelompok yang masing-masing 

menyadari kepentingan perorangan kelompok dan semua merasa seiring 

sejalan. Rasa percaya antar individu perlu dimiliki oleh setiap anggota 

kelompok sebagai modal utama untuk menghasilkan kelompok yang dapat 

bekerja dengan produktif. 

e) Keterbukaan (Openness) 

Keterbukaan adalah suatu sikap dalam diri seseorang yang merasakan 

bahwa apa yang diketahui orang lain tentang dirinya bukanlah suatu 

ancaman yang akan membahayakan keselamatannya. Ia tidak merasa perlu 

menyembunyikan sesuatu dalam dirinya, baik yang berhubungan dengan 

kepentingan orang lain maupun yang tidak berhubungan dengan 

kepentingan orang lain tersebut. 
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f) Realisasi Diri/Perwujudan Diri (Self-Realization) 

Perwujudan diri merupakan salah satu bentuk kebutuhan manusia. 

Maslow menyebutnya sebagai tingkat kebutuhan yang paling dan paling 

sukar diidentifikasi karena setiap orang akan berusaha memenuhi 

kebutuhan yang satu ini dengan caranya masing-masing. 

g) Saling Ketergantungan (Interdependence) 

Saling ketergantungan merupakan kondisi mental anggota kelompok 

dengan saling mengandalkan anggota lain dalam melakukan realitas sosial 

di dalam kelompoknya. 

h) Umpan Balik 

Penggunaan umpan balik merupakan suatu cara untuk menjelaskan 

salah pengertian dalam hubungannya yang penting diantara dua orang 

yang berinteraksi.  

6. Tahap-Tahap Perkembangan Kegiatan Kelompok Dalam Layanan 

 Bimbingan Kelompok 

a) Tahap I: Tahap Pembentukan  

     Kegiatan awal dari sebuah kelompok dapat dimulai dengan 

pengumpulan para calon anggota kelompok dalam rangka kegiatan 

kelompok yang direncanakan, meliputi:  

1) Pengenalan dan pengungkapan tujuan 
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2) Terbangunnya kebersamaan  

3) Keaktifan pemimpin kelompok 

4) Beberapa teknik pada tahap awal 

5) Pola keseluruhan 

b) Tahap II: Tahap Peralihan 

1) Suasana Kegiatan 

2) Suasana ketidakseimbangan 

3) Jembatan antara Tahap I dan Tahap III 

4) Pola Keseluruhan 

c) Tahap III: Pembahasan 

d) Tahap IV: Pengakhiran 

1) Frekuensi Pertemuan 

2) Pembahasan keberhasilan kelompok 

7. Metode-Metode Bimbingan Kelompok 

      Sebagaimana layanan-layanan yang lain, layanan bimbingan kelompok 

juga memerlukan metode seperti:
35

 

a) Diskusi Kelompok 

     Diskusi Kelompok merupakan suatu cara dimana siswa memperoleh 

kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Setiap 

siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pikirannya masing-
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masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan diskusi 

kelompok siswa diberikan peran-peran tertentu seperti pemimpin, 

seketaris dan siswa yang lain menjadi peserta atau anggota. Demikian 

akan timbul rasa tanggung jawab dan harga diri. 

b) Kegitan Kelompok 

Kegiatan kelompok dapat menjadi suatu metode yang baik dalam 

bimbingan, karena kelompok dapat memberikan kesempatan pada 

individu untuk berpartisipasi secara baik. Banyak kegiatan tertentu yang 

lebih berhasil apabila dengan kegiatan kelompok. Melalui kegiatan 

kelompok dapat mengembangkan bakat dan menyalurkan dorongan-

dorongan tertentu dan siswa dapat menyumbangkan pemikirannya. 

Dengan demikian muncul tanggung jawab dan rasa percaya diri. 

B. Pembinaan Aqidah Islam 

1. Pengertian Pembinaan 

     Pembinaan berasal dari bahasa Arab “bina” yang berarti bangun. Dalam 

kamus umum bahasa Indonesia pengertian “Pembinaan” adalah 

“Pembangunan” atau “Pembaharuan”. Kata tersebut berasal dari kata “bina” 

yang berarti “bangun”, kemudian berawalan “pe” dan berakhiran “an” 

pembinaan memiliki arti pembaharuan atau pembangunan.
36

 Pembinaan dapat 
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disebut sebagai usaha atau tindakan dan kegiatan secara berdaya guna dan 

berhasil untuk memperoleh hasil yang baik.
37

 

     Secara istilah Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan 

hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang 

menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan 

kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan 

baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara efektif.
38

 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, 

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencaan, 

pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaa, dan pengawasan suatu 

pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. 

2. Pengertian Aqidah Islam 

     Aqidah Secara etimologi berasal dari bahasa Arab عقيد ة, ,   يعقد  yang عقد

berarti menghubungkan ujung sesuatu dengan ujung sesuatu lainnya sehingga 

menjadi suatu ikatan yang kuat dan sulit dibuka. Sedangkan secara istilah 

akidah adalah pernyataan diri mengikatkan jiwa untuk mempercayai bahwa 

Allah saja yang berhak dipatuhi, diikuti, dengan melaksanakan segala 
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perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan berpedoman hidup 

kepada Al-Quran dan Sunnah Rasullah SAW.
39

 

     Disebut ilmu I‟tiqad/aqa‟id karena ilmu ini membahas masalah-masalah 

yang berhubungan dengan keyakinan yang ada dalam hati. Walaupun pada 

masa Rasullah SAW, aqidah bukanlah suatu disiplin ilmu tersendiri, karena 

masalahnya sangat jelas dan tidak terjadi perbedaan-perbedaan faham, 

kalaupun terjadi, maka akan langsung diterangkan oleh beliau. 

Tauhid al-Aqidah Al-Islamiyyah menurut Sayyid Sabiq adalah: Suatu 

kepercayaan Islam yang mencakup di dalamnya keyakinan kepada Allah 

dengan jalan memahami nama-nama dan sifat-sifat-Nya, keyakinan terhadap 

malaikat, ruh, setan, iblis dan makhluk-makhluk gaib lainnya, kepercayaan 

terhadap nabi-nabi, kitab-kitab suci serta eskatologis lainnya, seperti Hari 

Kebangkitan (al-bat‟s), hari kiamat/hari akhir (yaumul al-qiyamah/yaum al-

akhir), surge, neraka, syafa‟at, jembatan gaib (al-shirath al-mustaqim), dan 

sebagainnya. 
40

 

Aqidah sama dengan Tauhid menurut Cendikiawan Islam Harun Nasution 

yaitu sebagai Ilmu yang membahas tentang cara-cara meng-Esakan Allah atau 

Ushuluddin yaitu ilmu yang membahas soal dasar-dasar agama, atau juga 
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kalam ilmu yang mempelajari kalam (firman / kata-kata) Allah dalam Al-

Qur‟an.
41

 

Aqidah sama dengan Tauhid menurut Cak Nur bahwa Ilmu Tauhid 

menempati posisi yang cukup terhormat dalam tradisi keilmuan kaum muslim. 

Hal itu terbukti dari jenis-jenis penyebutan lain ilmu tersebut, yaitu Ilmu 

Aqa‟id (Ilmu Akidah-Akidah), yakni simpul-simpul kepercayaan, Ilmu Kalam 

(Ilmu tentang firman Allah), dan Ilmu Ushul al-Din (Ushuluddin, yakni Ilmu 

pokok-pokok Agama).
42

 

Dengan demikian, dalam pengertian umum, Aqidah atau Tauhid bisa 

dipahami sebagai ilmu yang mengkaji persoalan keesaan dan eksistensi Allah 

berikut seluruh unsure yang tercakup di dalamnya, suatu kepercayaan kepada 

Tuhan yang Maha Esa (faith in the unity of God). 

Dalam konteks tauhid yang demikian itu, terdapat dua katagori tauhid, 

yaitu: tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kategori Rububiyah, yakni suatu 

kepercayaan yang menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan, 

member hukum-hukum, mengatur dan mendidik alam semesta ini. Lalu tauhid 

Uluhiyah, yakni hanya Tuhanlah satu-satunya yang harus dita‟ati. Di sisi lain, 

terdapat pula pemahaman tauhid yang menyatakan dan berisi penjelasan 

tentang sifat-sifat (ash-shifat), nama-nama (al-asma), tindakan-tindakan (al-
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af‟al) dan atribut-atribut Ilahiyyah lainnya. Kategori ini sering disebut dengan 

tauhid asma‟ dan sifat. 

Adapun yang dimaksud dengan Aqidah Islam adalah kepercayaan yang 

mantap kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, para Rasul-

Nya, hari akhir, qadar yang baik dan buruk, serta seluruh muatan Al-Quran 

Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah berupa pokok-pokok agama, 

perintah-perintah dan berita-berita, serta apa saja yang disepakati oleh 

generasi Salafush Shalih (ijma‟) dan kepasrahan total kepada Allah Ta‟ala 

dalam hal keputusan hukum, perintah, takdir, maupun syara‟, serta 

ketundukan kepada Rasullah SAW. Dengan cara mematuhi, menerima 

keputusan hukumnya dan mengikutinya.  Dengan kata lain, Aqidah Islam 

adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh 

setiap muslim berdasarkan dalil naqli‟ dan aqli (nash dan akal). 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

Aqidah adalah: “Kepercayaan yang mantap kepada Allah, para malaikat-Nya, 

kitab-kitab suci-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, qadar yang baik dan buruk, 

serta seluruh muatan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah 

berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah dan berita-berita, serta apa saja 

yang disepakati oleh generasi Salafush Shalih (ijma‟) dan kepasrahan total 

kepada Allah Ta‟ala dalam hal keputusan hukum, perintah, takdir, maupun 
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syara‟, serta ketundukan kepada Rasullah SAW. Dengan cara mematuhi, 

menerima keputusan hukumnya dan mengikutinya.” 

3. Dasar Aqidah Islam 

     Dasar dari Aqidah Islam ini adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Di dalam Al- 

Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan pokok Aqidah, yang dalam Al-

Quran, Aqidah ini identitik dengan keimanan, karena keimanan merupakan 

pokok-pokok dari Aqidah Islam. Ayat Al-Quran yang memuat kandungan 

Aqidah Islam, antara lain: 

a. Qs. Al Baqarah(2): 285 

     

Artinya: “Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

dan Rasul-Rasul-Nya. (Mereka mengatakan), Kami tidak membeda-bedakan 

anatara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya, dan mereka 

mengatakan, „Kami dengar dan kami taat.‟ (Mereka berdoa), „Ampunilah 
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kami, ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.” (QS. Al-

Baqarah: 285)
43

 

b. Qs. An-Nisa(4): 136 

 

 

 

A 

       

     Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Quran) yang 

diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad, serta kitab yang diturunkan 

sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya, orang itu 

telah tersesat sangat jauh.” (Qs. An-Nisa(4):136)
44

 

4. Prinsip – Prinsip Aqidah Islam      

     Dalam buku al-Tawhid Its Implications for Thought and Life, al-Faruqi 

menyatakan bahwa esensi peradaban Islam adalah Aqidah suatu afirmasi atau 

pengakuan bahwa Allah adalah Yang Maha Esa, Pencipta Yang Muthlak, 

Transependen, dan Penguasa alam semesta. Di dalam modul ini akan 

dijelaskan bahwa prinsip – prinsip Aqidah mencakup 11 aspek, yaitu:
45
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a) Aqidah sebagai Prinsip Pengetahuan 

      Aqidah sebagai pinsip pengetahuan adalah pengakuan bahwa Allah, 

Kebenaran (al-laqq), itu ada, dan dia Esa. Lewat Aqidah, kebenaran  bisa 

diketahui dan manusia mampu mencapainya. Sebagai prinsip metodologi, 

Aqidah memiliki prinsip, pertama,penolakan terhadap segala sesuatu yang 

tidak berkaitan dengan realitas, artinya tidak boleh berdusta dan menipu, 

karena sesuatu dalam agama terbuka untuk diselidiki dan kritik. Kedua, 

penolakan kontradiksi-kontradiksi hakiki, disini berlaku prinsip 

rasionalisme. Ketiga, keterbukaan bagi bukti yang baru, yaitu melindungi 

kaum muslimin dari literalisme, fanatisme, dan konservatisme yang 

mengakibatkan kemandegan. Singkatnya adalah bahwa Aqidah 

merupakan kesatuan kebenaran. 

b) Aqidah sebagai Prinsip Etika  

     Dalam Islam, etika dan agama tidak dapat dipisahkan. Tidak ada dalam 

pikirkan dalam kata yang bertentangan, seperti religius, sekular, 

sakralprofan, dan lain-lain. Kesadaran dalam diri manusia bersifat posesif, 

sekaligus tremendum dan fascinosum. Artinya, bahwa pada satu sisi Allah 

swt. Menampakkan sifat-sifat keangkerannya, namun pada sisi lain ia juga 

memperlihatkan sifat kasih sayangnya terhadap manusia. Maka, harus 

dipahami adalah ketika Allah menampakkan sifat keangkeran tersebut 
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semata-mata karena cinta-Nya kepada manusia agar tidak terjebak dalam 

kubangan kenistaan, kehinaan dan hidup penuh dengan dosa. 

c) Aqidah sebagai prinsip Keluarga 

     Keluarga Islam tetap akan lestari sebab ia ditopang oleh hukum Islam, 

dan di determinasi oleh hubungan eratnya dengan aqidah sebagai 

pengalaman Agama Islam. Islam menganggap bahwa keluarga mutlak 

perlu bagi pemenuhan tujuan Illahi. Tidak akan ada Aqidah tanpa 

pemenuhan keluarga tersebut. Berpegang pada Aqidah berarti menghayati 

perintah-perintah Tuhan sebagai satu kewajiban, dan pada saatnya harus 

mengaktualisasikan nilai-nilai yang tersirat dalam perintah-perintah itu. 

5. Ruang Lingkup Aqidah Islam 

a) Iman Kepada Allah 

     Yaitu keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah adalah Wahid (satu), 

ahad (esa), fard (sendiri), shamad (tempat bergantung), tidak mengambil 

shahibah (tempat wanita atau istri) juga tidak memiliki walad (seorang 

anak). Dia adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu, tidak ada sekutu 

dalam kerajaanNya. Dialah Al-Khaliq (yang menciptakan), Ar-Raziq 

(pemberi rizki), Al Mu‟thi (pemberi anugerah), Al-Mani‟ (yang menahan 
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pemberian), Al-Muhyi (yang menghidupkan), Al-Mumit (yang mematikan) 

dan yang mengatur segala sesuatu segala urusan makhlukNya.
46

 

     Allah, Zat yang maha Mutlak itu, menurut ajaran Islam, adalah Tuhan 

yang Maha Esa. Segala sesuatu mengenai Tuhan disebut ketuhanan. 

Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar Negara Republik Indonesia. 

Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
47

 

Iman kepada Allah mengandung makna bahwa individu menyakini 

bahwa ada Dzat Yang Maha menciptakan dunia dengan segala isinya. Ia 

adalah Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Bijaksana, 

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Maha Besar lagi Maha 

Tinggi serta Maha Kaya. Karena sifatNya yang amat sempurna itu, maka 

wajarlah bila setiap insane bergantung kepadaNya, menyembahNya, 

mohon perlindungNya, dan mengadukan segala suka dan duka kepadaNya. 

Pembawa (fitrah) beriman inilah yang menyebabkan individu sejak lahir 

cenderung ke hal-hal yang positif dan merasa resah dan gelisah ketika 

melakukan hal-hal yang negatif. Iman Kepada Allah menjadi bagian yang 
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tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak manusia masih dalam 

kandungan.
48

 

Dalam membuktikan wujud Allah, Ibn Rusyd, seorang filosofi Muslim, 

memberikan dua cara:
49

 

Pertama, dalil al-inayah, intinya bahwa sesungguhnya kesempurnaan 

struktur susunan alam semesta ini menunjukkan adanya suatu tujuan 

tertentu pada alam. Tidaklah mungkin alam semesta yang kita lihat itu 

terjadi secara kebetulan, tetapi pasti telah ditentukan tujuannya, bahwa 

alam adalah natijah dari hikmah ketuhanan yang sangat mendalam 

     Kedua, dalil ikhtira‟, intinya bahwa yang ada (maujud) yang kita lihat 

adalah makhluk (dijadikan), terutama pada makhluk hidup manusia sangat 

lemah untuk menciptakan walaupun hanya seekor binatang kecil. 

b) Iman kepada Para Malaikat 

Kata Malaikat merupakan jamak dari kata Arab Malak (  yang  (َماَل ٌك

berarti kekuatan. Jadi, Malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh pada 

ketentuan dan perintah Allah.
50

 

                                                           
48

 Sutoyo Anwar, Bimbingan dan Konseling Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 

149 
49

 Anwar Rosihon, Akidah Akhlak. (Bandung: Pustaka Setia, 2014),  h. 90 

50
 Ibid, h. 123  



45 
 

 

     Malaikat makhluk gaib, tidak dapat ditangkap oleh pancaindera 

manusia. Akan tetapi, dengan izin Allah, malaikat dapat menjelmakan 

dirinya seperti manusia, seperti malaikat Jibril menjadi manusia di 

hadapan Maryam, Ibu Isa Almasih.
51

 

Iman kepada Malaikat adalah rukun Iman yang kedua. Maksudnya, 

yaitu menyakini secara pasti bahwa Allah SWT mempunyai malaikat yang 

diciptakan dari nur, tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan 

kepada mereka dan mengerjakan setiap yang Allah titahkan kepada 

mereka.
52

 

     Iman kepada Malaikat adalah individu menyakini bahwa Allah 

mempunyai makhluk immaterial yang melaksanakan tugas-tugas dalam 

bidang tertentu, termasuk di dalamnya menyampaikan wahyu kepada para 

Rasul dan mencatat amal perbuatan manusia.
53

  

c) Iman kepada Kitab-KitabNya 

     Secara “ُكُتٌب” adalah jamak dari “ِكَتٌب”, sedangkan kitab adalah masdar 

yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang ditulisi didalamnya. Ia 
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pada awalnya adalah nama shahifah (lembaran) bersama tulisan yang ada 

di dalamnya. 
54

 

     Sedangkan menurut syariat, “ُكُتٌب” adalah kalam Allah yang diwahyukan 

kepada RasulNya SAW agar mereka menyampaikannya kepada manusia 

dan yang membacanya bernilai ibadah. 

Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para Nabi dan Rasul-Nya 

yang wajib diketahui oleh umat Islam, adalah:
55

 

1) Kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s pada kira-kira 

abad ke-12 SM di daerah Israil dan Mesir. 

2) Kitab Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s pada kira-kira 

abad ke-10 SM di daerah Israil. 

3) Kitab Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s di daerah Yerusalem 

pada permulaan abad pertama. 

4) Kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di 

daerah Mekah dan Madinah pada abad ke-6 M. 

Iman kepada kitab Allah mengandung makna bahwa individu 

menyakini bahwa ada kitab suci yang diturunkan Allah melalui Rasul-

Rasul pilihan-Nya, salah satu di antaranya adalah Al-Quran yang 
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diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup 

bagi manusia sepanjang zaman, agar selamat di dunia dan akhirat. Karena 

keyakinanya itu maka ia mencintainya, membacanya, menghafalnya, dan 

mempelajarinya setiap saat, serta mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari secara ikhlas.
56

 

d) Iman kepada Para RasulNya 

     Menurut bahasa, nabi berasal dari kata “ َنَّبَأ َوَأْنَّبأ ” yang berarti “  ”َأ ْخَّبَر

(mengabarkan). Jadi Nabi adalah yang memberitahukan dari Allah dan ia 

beri kabar dari sisiNya. Atau juga berasal dari kata “ َنَّبا ” yang berarti “ َعاَل

 Maka Nabi adalah makhluk yang termulia dan .(tinggi dan naik) ”َواْر َتَفَع

tinggi derajat atau kedudukannya.
57

 

Sedangkan menurut istilah, Nabi ialah seorang laki-laki yang diberi 

kabar (wahyu) oleh Allah berupa syariat yang dahulu (sebelumnya), ia 

mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya dari umatnya (penganut 

syariat ini) 

Adapun Rasul secara bahasa ialah orang yang mengikuti berita-berita 

orang yang mengutusnya, di ambil dari ungkapan “  ”َجا َء ْت ااْل ِء ِبُل َر َساًل 
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(unta itu datang secara beringan). Rasul adalah nama bagi risalah atau bagi 

yang diutus. Sedangkan Irsal adalah pengarahan. 

Menurut istilah, Rasul adalah seorang laki-laki merdeka yang diberi 

wahyu oleh Allah SWT dengan membawa syariat dan ia di peritahahkan 

untuk menyampaikannya kepada umatnya, baik ornag yang tidak ia kenal 

maupun musuhnya. 

Iman kepada Rasul mengandung bahwa individu menyakini bahwa ada 

individu tertentu yang dipilih Allah sebagai RasulNya, dengan tugas 

membawa risalah bagi keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Ia adalah 

manusia pilihannya yang patut diteladani tingkah laku dan tutur katanya, 

karena apa yang dilakukan dan diucapkan adalah atas bimbingan Allah. 

Oleh karena itu, setiap muslim wajib beriman kepadanya dan menaati 

ajaran yang dibawanya. Beriman kepada Allah tidak mungkin dipisahkan 

dengan beriman kepada Rasul-Nya, sebab ajaran Allah yang disampaikan 

kepada ummat manusia adalah melalui Rasul. Oleh karena itu Allah 

menghukumi orang yang menolak beriman kepada Rasul sebagai orang 

yang durhaka, bahkan menggolongkannya sebagai orang kafir.
58

 

Selain apa yang telah dikemukakan di atas, perlu dikemukakan pula 

bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup segala Nabi, Rasul terakhir. 
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Sejarah hidupnya jelas dan lengkap serta terpelihara dari masa kemasa. 

Akhlaknya baik, yang biasanya digambarkan dengan kata-kata: dapat 

dipercaya (amanah), selalu benar (siddiq), cerdas dan bijaksana (fatanah), 

dan selalu menyampaikan apa yang harus disampaikannya (tabligh). 

e) Iman kepada Hari Kiamat 

Beriman kepada hari Kiamat adalah rukun ke lima dari rukun-rukun 

Iman. Artinya ialah menyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang 

diberitakan oleh Allah SAW dalam kitab suciNya dan setiap hal yang 

diberitakan oleh RasulNya mulai dari apa yang akan terjadi sesudah mati, 

fitnah kubur, adzab dan nikmat kubur, masyar (tempat berkumpul di 

akhirat), shuhuf  (catatan amal), hisab (perhitungan), mizan (timbangan), 

haudh (telaga), shirath (titian), syafa‟ah (pertolongan), Surga dan Neraka 

serta apa-apa yang dijanjikan Allah SWT bagi para penghuninya.
59

 

Pada alam itu, manusia dibangkitkan dari kematian untuk 

mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan sewaktu hidup di dunia, 

dan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya semasa 

hidup di dunia. Oleh sebab itu, barang siapa yang kebaikannya melebihi 

keburukannya, tentulah oleh Allah SWT. Akan dimasukkan ke dalam 
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surga. Barang siapa yang keburukannya lebih banyak daripada 

kebaikannya, ia akan di masukkan oleh Allah ke dalam neraka.
60

 

Iman kepada hari kiamat mengandung makna bahwa individu 

menyakini bahwa pada saat yang tidak diketahui secara pasti akan datang 

hari penghabisan dari hari-hari di dunia. Pada hari itu bumi bergoyang yang 

mengeluarkan segala isinya, kemudian lenyap dan diganti dengan bumi 

yang lain, gunung-gunung,  pecah berterbangan menjadi pasir, langit 

terbelah hancur menjadi minyak, matahari digulung, dan binatang-binatang 

berjatuhan. Pada saat itu amal setiap manusia baik atau buruk 

diperhitungkan dan mendapatkan balasannya.
61

 

Keyakinan kepada hari kiamat ini membuat manusia terbagi ke dalam 

tiga kategori. Kategori pertama adalah manusia yang tidak percaya kepada 

hari kiamat dan memandang kehidupan di dunia ini sebagai satu-satunya 

kehidupan. Kategori kedua adalah manusia yang tidak menyangkal hari 

kiamat, tetapi bergantung pada campur tangan dan bantuan pihak lain 

untuk mensucikan diri dan menebus dosa-dosanya. Kategori ketiga adalah 

manusia-manusia yang yakin pada hari kiamat sebagaimana diterangkan 

dalam ajaran Islam. 
62
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f) Iman kepada Qadha‟ dan Qadar 

Qadha‟ menurut bahasa memiliki beberapa makna yang berbeda 

menurut perbedaan struktur kalimatnya, diantaranya berarti:
63

 1) Hukum 2) 

Perintah 3) Kabar. Qadha‟ adalah hukum Allah SWT yang telah di 

tentukan untuk alam semesta ini, dan di jalankan ala mini sesuai 

konsekuensi hukumNya dari sunnah-sunnah yang di kaitkan antara akibat 

dengan sebab-sebabNya, semenjak menghendakinya sampai selama-

lamanya, maka setiap apa yang terjadi ini adalah berdasarkan takdir yang 

mendahuluinya. Qadar adalah takdir, yaitu menentukan atau membatasi 

ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya dan menulisnya di Lauhul 

Mahfuzh.  

Iman kepada takdir Allah mengandung makna bahwa ada ketentuan 

Allah yang pasti berlaku untuk setiap individu, apa yang diupayakan 

individu bisa terwujud hanya dengan izin Allah, musibah yang menimpa 

individu juga tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Individu yang telah 

mengimani takdir dengan sepenuh hati ridha menerima ketentuan Allah 

yang berlaku atas dirinya sambil terus menerus berikhtiar.
64

 

Kejadian manusia dalam rahim ibunya berjalan menurut prosesnya, 

yaitu empat puluh hari pertama dinamakan nutfah (mani) yang berkumpul, 
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empat puluh hari kedua dinamakan „alaqah (segumpal darah), empat puluh 

hari ketiga dinamakan mudhghah (segumpal daging). Seratus dua puluh 

hari ditiupkan nyama (roh) oleh malaikat atas perintah Allah SWT dan 

pada saat itu pula, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan 

empat macam perkara, yaitu:
65

 

1) Ilmunya (yang dimaksud disini sangat luas, yaitu selain ilmu 

pengetahuan, juga perbuatan – perbuatan yang akan dikerjakannya) 

2) Berapa banyak rezekinya 

3) Berapa lama hidupnya 

4) Nasibnya: apakah ia akan masuk surge ataukah masuk neraka.  

6. Pembinaan Aqidah Islam 

      Pembinaan berasal dari bahasa Arab “bina” yang berarti bangun. Dalam 

kamus umum bahasa Indonesia pengertian “Pembinaan” adalah 

“Pembangunan” atau “Pembaharuan”. Kata tersebut berasal dari kata “bina” 

yang berarti “bangun”, kemudian berawalan “pe” dan berakhiran “an” 

pembinaan memiliki arti pembaharuan atau pembangunan.
66

 Pembinaan dapat 

disebut sebagai usaha atau tindakan dan kegiatan secara berdaya guna dan 

berhasil untuk memperoleh hasil yang baik.
67

 

      Sedangkan Aqidah menurut bahasa Arab (etimologi) berasal dari kata 
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“aqada-ya‟ qidu uqdatan wa aqidatan” artinya ikatan atau perjanjian. Kata 

al-aqdu yang berarti ikatan, at-tautsiqu yang berarti kepercayaan atau 

keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang berarti mengokohkan atau (menetapkan) 

dan ar-rabtu bi quwwah yang berarti mengikat kuat.
68

 

      Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan Pembinaan Aqidah adalah 

suatu proses usaha yang berupa pembangunan atau pembaharuan kepada 

manusia agar nantinya dapat memahami, menghayati dan mengamalkan 

Aqidah Islam yang telah diyakini secara menyeluruh, mengembangkan dan 

memantapkan, kemampuannya dalam mengenal Allah, serta menjadikan 

Aqidah Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya dalam berbagai 

kehidupan baik pribadi, keluarga, maupun kehidupan dimasyarakat demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dengan dilandasi 

oleh keyakinan kepada Allah semata. 

      Hal ini sesuai dengan karakteristik ajaran Islam sendiri yaitu, mengesakan 

Allah dan menyerahkan diri kepada-Nya. Allahlah yang mengatur hidup dan 

kehidupan umat manusia dan seluruh alam. Dialah yang berhak ditaati dan 

dimintai pertolongan-Nya.
69
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BAB III 

BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MEMBINA AQIDAH SANTRI DI 

KELAS TANWIL QORI PONDOK PESANTREN  

NURUL HIDAYAH AL AMIN  

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin  

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin 

     Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin terletak di Jalan Pendidikan 

Simpang Asahan Desa Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten 

Tulang Bawang Barat.
70

 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin berdiri 

pada tanggal 20 Mei 2008. Yang didirikan oleh si Mbah Yai Alm. A. Karim 

Khusain dan diasuh oleh kiyai A. Muhrondi Yusuf. Visi dan misinya yaitu 

menyebarkan agama Islam, menggugurkan kewajiban dan menghilangkan 

kebodohan. Karena pada saat itu di Tulang Bawang masih sangat jarang 

pesantren maka dari itu, dari pusat Al Amin menyebarkan atau menyiarkan 

agama Islam di Tulang Bawang khususnya di Indraloka II dan sekarang 

berpecah menjadi Indraloka Jaya.  

Pada saat perintisan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin ini 

dibekali 9 santri laki-laki. Saat itu keadaan pesantren masih sebuah 

pekarangan semak belukar. Disitu terdapat sebuah Masjid sederhana yang 

baru saja selesai dibangun. Dan para perintis ini bermukim di masjid. 
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Langkah pertama yaitu, membangun sebuah asrama yang terbuat dari kayu 

randu yang terletak di sebelah selatan Masjid. Setelah asrama jadi maka 

pindah bermukim di asrama.  

Hingga sekarang Pondok Pesantren mulai berkembang yang mempunyai 

santri kurang lebih 200 santri putra dan putri serta memiliki bangunan 

Madrasah Tsanawiyah, Aliyah dan Roudhotul Athfal. 
71

 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin  

Untuk mencapai tujuan didirikanya Pondok Nurul Hidayah Al Amin Desa 

Indralaoka Jaya Kecamatan Way Kenaga Kabupaten Tulang Bawang Barat 

mempunyai visi dan misi yang harus dilaksanakan. Adapun visi Pondok 

Nurul Hidayah Al Amin adalah: 

“Memiliki komitmen sebagai pusat pematapan Aqidah, Akhlakul 

Karimah, Pengembangan Ilmu yang mampu menghasilkan lulusan yang 

unggul, secara Intelektual dan Moral.” 

Sedangkan Misi Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin adalah: 

Mencetak sumber daya Insani yang berkualitas: 
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a. Unggul dalam wawasan dan memiliki kepribadian keulamaan serta 

kemasyarakatan. 

b. Aktif mengambil peran pengabdian kepada Nusa, Bangsa dan Negara. 

c. Mendakwahkan dan mengajarkan nilai-nilai Islami ketengah-tengah  

masyarakat.
72

 

3. Identitas Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin 

a. Nama Pondok Pesantren : Nurul Hidayah Al-Amin 

b. Status Yayasan  : Terdaftar 

c. SK Kelembagaan  : Departemen Agama RI 

d. Tahun Berdiri   : 2008 

e. Alamat Pondok Pesantren  

Tiuh/Desa   : Indraloka Jaya 

Kecamatan  : Way Kenanga 

Kabupaten  : Tulang Bawang Barat 

Provinsi   : Lampung  

No. Telepon  : 081279498045 

Kode Pos   : 34595 

f. Luas Tanah    : 10.000 m
2
 

Status Tanah    : Ghibah 

g. Lembaga Pendidikan   
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1) Pendidikan 

a) Formal 

(1) Raudhatul Aliyah (RA) NHA 

(2) Madrasah Tsanawiyah (MTS) NHA 

(3) Madrasah Aliyah (MA) NHA 

b) Non Formal 

(1) TPA TPQ NHA 

(2) Madrasah Diniyyah Takmiliyah NHA 

(3) Kajian Kitab Kuning 

2) Keagamaan 

a) Pondok Pesantren 

b) Dakwah Islamiyah
73

 

4. Struktur Pengurus 

     Struktur organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam 

suatu kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama pula. 

Adapun struktur Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin sebagaimana 

dibawah ini:
74

 

a. Pengasuh   : Kiyai A. Muhrondi Yusuf 
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b. Pengurus    

1) Diniyyah  : Bapak Hamid Nurrohman 

2) Madrasah  : Bapak Ahmad Dawam 

c. Seketaris & Bendahara  : Bapak Iswanto 

d. Keamanan & Ketertiban  : 1)  Bapak Munarto 

                                                           2) Bapak Muhammad Effendi 

e. Humas    : 1) Bapak Khairul Fanani 

                 2) Bapak Nurrohman 

5.  Kondisi Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin 

     Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin ini dilengkapi dengan fasilitas 

seperti: ruang kantor, rumah ustad,  ruang tamu, ruang pengurus, kamar 

mandi, Asrama, masjid, aula, lapangan futsal, lapangan bulutangkis, lapangan 

volley, kantin, koperasi, logistik, lokal kelas. Adapun rinciannya yang dapat 

dilihat pada table I di bawah ini: 

TABEL I 

Keadaan Gedung, Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin 

No Jenis Ruangan Jumlah 

1. Ruang Kantor 2 

2. Rumah Ustad 3 

3. Ruang Tamu 2 

4. Ruang Pengurus 2 

 

5.  

Kamar Mandi 

Putra 2 
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Putri 2 

 

6.  

Asrama 

Putra 8 

Putri 7 

7.  Masjid 2 

 

8.  

Aula 

Putra 1 

Putri 1 

 

 

9.  

Lapangan 

Futsal 1 

Bulutangkis 1 

Volly 1 

10.  Kantin 1 

11.  Koperasi 1 

12.  Lokal Kelas  6 

Sumber: Dokumentasi, Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin, 2017 

     Dengan demikian apabila dilihat dari fasilitas yang tersedia di atas, Pondok 

Pesantren Nurul Hidayah Al Amin sudah memiliki sarana dan prasarana yang 

cukup untuk digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar, meskipun 

perlu sarana lain yang mungkin perlu di tambahkan. 

6.   Keadaan Pengurus dan Pengajar Pondok Nurul Hidayah Al Amin 

Pengurus dan pengurus merupakan sosok penting dalam pelaksanaan 

belajar mengajar, mendidik secara sunnah di Pondok Pesantren, artinya 

keaktifan belajar mengajar terletak pada kesungguhan dan keahlian dari 

pengurus dan pengajar itu sendiri.  

Maka dari itu untuk mengetahui keadaan pengurus dan tenaga pengajar 

serta jabatannya yang ada di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin maka 

dapat dilihatpada table II di bawah ini : 
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TABEL II 

Pengurus dan Pengajar Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin 

No Nama Jabatan Mata Pelajaran 

1.  Ustad Hamid Nurrohman  

 

 

Pengurus 

 

 

Mendidik dan 

Membimbing 

2.  Ustad Ahmad Dawam 

3.  Ustad Heru Irawan 

4.  Ustad Zainul Rahman 

5.  Ustad Khoirul Vanani 

6.  Ustad Habib Ansori  

 

Pengajar 

Fiqih 

7.  Ustad Hasan Bisri Mustofa Alala (Akhlak) 

8.  Ustad M. Khasbulloh Akhlaqul Banen  

9.  Ustad Hermanto Tadjwid 

10.  Ustad Imam Mustofa Tanbihul Muta‟alim 

11.  Ustad Imam Mustofa Aqidah  

Sumber: Dokumentasi, Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin, 2017 

     Dari table diatas pengasuh dan pengajar yang selalu mengarahkan, 

membimbing, mendidik serta berbagi ilmunya untuk santri yang ada di Pondok 

Pesantren Nurul Hidyah Al Amin. 

7.  Aktivitas Santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin 

Selanjutnya dalam aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren Nurul 

Hidayah Al Amin, Penulis melakukan observasi secara langsung terhadap 

proses belajar mengajar di yayasan tersebut, yang mana proses belajar 

mengajar dilaksanakan pada dua tempat yaitu di sekolah (pendidikan formal) 

dan didalam yayasan pondok pesantren itu sendiri (non formal) pendidikan 

formal dimulai dari pagi hari sampai siang hari yang disesuaikan dengan 

jenjang kelas, sementara untuk yayasan pondok pesantren sendiri dimulai dari 
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sore hingga malam hari, kemudian bada‟ subuh dan juga disesuaikan dengan 

masing-masing kelas dan masing-masing tingkatan sesuai waktu.
75

 

Dalam hal ini Bimbingan Kelompok sangatlah penting bagi snatri karena 

selain mendapatkan ilmu di sekolah di pondok pesantren pun mendapatkan 

ilmu yang berguna untuk kehidupan kelak. Selain itu aktivitas santri setelah 

pulang sekolah adalah olahraga yang diajarkan oleh pembimbing olahraganya 

masing-masing ada latihan futsal, bulu tangkis, volly, dan masih banyak lagi. 

Adapun daftar santri Tanwil Qori yang tinggal di Pondok Pesantren Nurul 

Hidayah AL Amin, dapat di lihat pada table III di bawah ini: 

TABEL III 

Daftar Nama Santri Tanwil Qori 

No Nama Tempat Tanggal Lahir Alamat 

1.  Agus Andrean Bujuk Agung, 30 Agustus 2003 Agung Jaya 

2.  Akbar Pratama Indraloka Jaya, 24 Oktober 

2003 

Indraloka II 

3.  Alfin Karomatul 

Lail 

Sukoharjo, 27 April 2003 Way Abung 

4.  Budi Santoso Moro Seneng, 12 Mei 2003 Moro Seneng 

5.  Dimas Prayoga Agung Jaya, 16 Februari 2002 Labuhan Indah 

6.  Eka Fitriani Purwo Tani, 10 Desember 2003 Metro 

7.  Mursalim Bujuk Agung, 20 April 2003 Bujuk Agung 

8.  M. Rayhan E Sumbar, 24 Desember 2001 Simpang 

Pematang 

9.  Muhammad Munib Bujuk Agung, 09 Juni 2003 Bujuk Agung 

10.  Muhammad Surya 

Galang Mubarok 

Gersik, 06 Maret 2003 Indraloka Jaya 

11.  Miftahul Janah Pancawarna, 13 Juni 2000 Mesuji 
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12.  Miftahu Solehah Labuhan Baru, 31 Aggustus 

2002 

Labuhan Mulya 

13.  Novita Dwi Fitriani Margo Dadi, 24 November 

2003 

Labuhan Mulya 

14.  Nurul Hidayah Labuhan Indah, 07 April 2003 Labuhan Indah 

15.  Nur Vera Wati Indraloka Mukti, 10 Juni 2004 Indraloka II 

16.  Putri Setia 

Damayanti 

Tanggerang, 24 September 

2002 

Indraloka II 

 

17.  Rahma Setia Yuda Margo Mulyo, 20 April 2002 Rawajitu Selatan 

18.  Riska Ayu Lestari Tri Tunggal Jaya, 13 Maret 

2003 

Menggala 

19.  Sri Alvi Yanti Kejadian, 08 Juli 2002 Mesuji 

20.  Syahrul Andriansyah Bujuk Agung, 18 Maret 2003 Agung Jaya 

21.  Sri Wari Y N Pancawarna, 01 Agustus 2000 Pancawarna 

22.  Wardatuz Zahro Labuhan Baru, 01 Juli 2003 Labuhan Baru 

23.  Zain Jannati Indraloka II, 07 Desember 2002 Indraloka II 

 

Sumber: Dokumentasi, Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin, 2017 

Dari table diatas dapat diketahui bahwa santri yang berada di kelas Tanwi 

Qori berasal dari berbagai daerah dan umur yang berbeda pula. Tetapi mereka 

memiliki rasa memiliki rasa kedekatan serta kasih saying antara satu sama lain 

di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin.  

Seperti yang diungkapkan oleh Dimas Prayoga dalam wawancara (pada 

tanggal 15 Januari 2017) mengatakan:  

“Kami disini sudah seperti keluarga kakak. Kami saling membutuhkan 

satu sama lain, dan saling melengkapi. Walaupun kadang kami saling 

berantem, jahil dan suka mengejek. Tapi hal seperti itu saya anggap 

biasa dan kami buat enjoy saja, karena kami disini keluarga kalau ada 

yang tersinggung kami saling memaafkan.”
76

Aktivitas setelah belajar 

formal atau sekolah para santri mempunyai kegiatan masing-masing 
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ada yang berolahraga, tidur siang, belajar, bersih-bersih dan lain-

lainnya.  

     Seperti yang diungkapkan kepada Miftahu Sholehah dalam wawancara 

(Pada Tanggal 18 Januari 2017) mengatakan:  

“Kegiatan kami setelah pulang sekolah macam-macam kakak. Ada 

yang berolahraga, tidur siang, belajar, bersih-bersih dan lain-

lainnya.”
77

 

8.  Pembinaan Aqidah 

Sebelum mengikuti pembinaan Aqidah santri kelas Tanwil Qori sebagian 

besar belum mengerti tentang Aqidah. 

Seperti yang diungkapkan kepada Mursalim dalam wawancara (pada 

tanggal 25 Januari 2017) mengatakan: 

“Pembinaan Aqidah menurut saya sangat penting kakak. Karena 

sebelum saya tinggal di Pondok ini saya amat kurang dalam 

pengetahuan agama. Yang saya ketahui hanya orang Islam wajib 

untuk shalat. Dan saya sangat bersyukur bisa tinggal dan belajar 

disini pengetahuan Agama saya meningkat dan banyak perubahan 

dalam saya bertingkah laku kakak. Dan Kedua orang tua saya sangat 

bangga punya anak kayak saya kakak.”
78

 

Sedangkan menurut Putri Setia Damayanti dalam wawancara (pada 

tanggal 14 Januari 2017) mengatakan: 

“Pembinaan Aqidah menurut saya itu seperti otak dari manusia 

kakak. Karena bagus tidaknya pribadi seseorang bisa dilihat dari 

pengetahuan Aqidah dan Agamanya kakak.”
79
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Menurut Pembina Aqidah atau lebih dikenal dengan Ustad atau Kang 

Imam Mahrus wawancara (pada tanggal 20 Januari 2017) , beliau 

mengatakan: 

“Pesantren itu ibarat bengkel, dan santri ibarat motor. Motor yang 

masuk bengkel pasti ada yang rusak. Mulai dari perlu ganti oli, ganti 

kampas rem, atau pun mesinnya yang rusak. Artinya santri yang 

masuk kedalam pesantren memang tidak semua yang bermasalah, 

tetapi hampir rata-rata mereka orang yang belum mengerti. Dan 

setiap santri memiliki buku agenda yang dilaksanakan setiap hari dan 

dipegang oleh kakak asuh mereka masing-masing”
80

 

Hampir semua santri yang telah diberi Bimbingan Aqidah oleh Ustad 

Imam Mahrus, Penyampaian Ustad sangat seru. Seperti yang disampaikan 

Agus Andrean dalam wawancara (pada tanggal 25 Januari 2017) mengatakan: 

“Penyampaian Ustad Imam Mahrus sangat seru kakak, mudah 

dipahami, dan perilaku Ustad Imam Mahrus sangat baik untuk 

dijadikan contoh santri Pondok ini kakak. Ustad Imam Mahrus adalah 

ustad yang sangat Tegas.” 
81

 

Menurut Ustad Imam Mahrus dalam wawancara (pada tanggal 20 Januari 

2017)  mengatakan: 

“Sebelum melakukan pembinaan Aqidah saya membuat persiapan 

terlebih dahulu. Alat peraga sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. Metode yang sering digunakan adalah metode ceramah 

dan tanya jawab kemudian santri disuruh mencari contohnya. Santri 

juga disuruh untuk diskusi. Dalam pembinaan saya menyampaikan 

materi dan bercerita tentang tokoh-tokoh teladan atau kehidupan 

nyata sehari-hari. Selebihnya santri yang aktif, dan santri di beri 

tugas untuk mencari contoh di lingkungan sekitar.  Usaha-usaha yang 

telah dilakukan saya dalam membina pengetahuan santri tentang 

tauhid, karena tauhid merupakan dasar Agama Islam. Jika santri 
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sudah mengetahui dan paham tentang dasar Agama Islam maka 

secara tidak langsung akhlak santri akan baik. Perilaku santri yang 

ditanamkan untuk membentuk Akhlakul Karimah yaitu dengan 

membiasakan para santri berbicara dengan sopan dan menggunakan 

bahasa jawa halus serta menanamkan perilaku-perilaku yang baik. 

Secara umum hasil dari pembinaan Aqidah memberikan hasil yang 

baik terhadap perubahan perilaku santri. Hal tersebut dapat dilihat 

dari pembiasaan Qiyamul Lail setiap tengah malam. Pengawasan 

Ustad Imam Mahrus terhadap perkembangan santri dilakukan 

berkerja sama melibatkan ustad-ustad di Pesantren tersebut. Apabila 

ada santri yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, saya 

langsung menegurnya. Jika kesalahan besar, beliau memanggil santri 

tersebut dan memberikan terlebih dahulu bahwa perbuatan yang telah 

dilakukannya dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan 

orang lain. Kemudian santri ditanya alasan dia melakukan perbuatan 

tersebut. Setelah itu Ustad memanggil orangtua santri untuk 

memberikan laporan perbuatan anak mereka.”
82

 

B. Bimbingan Kelompok Dalam Pembinaan Aqidah Santri Di Pondok 

Pesantren Nurul Hidayah Al Amin 

1. Pelaksanaan Bimbingan Kelompok  

     Bimbingan Kelompok sudah diterapkan sejak berdirinya Pondok Pesantren 

Nurul Hidayah Al Amin. Menurut Ustad Hamid Nurrohman selaku pengurus, 

Bimbingan Kelompok dilatarbelakangi karena kurangnya pemahaman santri 

dan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan KeIslaman mereka, sehingga 

mereka mampu mengaktualisasikan ajaran-ajaran Agama Islam dan memiliki 
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keimanan serta ketaqwaan terhadap Allah SWT serta mengikuti apa yang 

telah diturunkan oleh Allah SWT dan di contohkan oleh Rasullah SAW.
83

 

     Adapun pelaksanaan Bimbingan Kelompok antara lain: Pada hari Minggu 

pada pukul 15.00-16.00 WIB dan dilanjutkan bada shalat Asar hingga pukul 

16.30 WIB bertempat di Kelas Tanwil Qori. 

2. Hasil Bimbingan Kelompok dalam Pembinaan Aqidah Santri 

Menurut hasil wawancara penulis dari pengasuh Pondok Pesantren Nurul 

Hidayah Al Amin yakni Ustad Hamid Nurrohman selaku pengurus Diniyyah 

Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin menyatakan bahwa Pembinaan 

Aqidah Santri ini menjadi makin lebih baik dengan diadakannya Bimbingan 

Kelompok. 

Tingkahlakunya mulai diatur oleh norma-norma sosial, misalnya peraturan 

sekolah mengharuskan ia memakai seragam sekolahnya, ia harus berlaku 

formal dalam kelas sebagaimana mestinya. Begitupun peraturan di Pondok 

Pesantren Nurul Hidayah Al Amin mengharuskan bagun pagi, shalat tahajjud, 

mengerjaakan piket, belajar mengaji, shalat tepat waktu, puasa daud, puasa 

senin kamis, dan lainnya ia harus berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan 

pihak Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin demi keselarasan bersama. 
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BAB IV 

BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MEMBINA AQIDAH SANTRI DI 

PONDOK PESANTREN NURUL HIDAYAH AL-AMIN  

A. Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam Membina Aqidah Santri 

     Dalam bimbingan kelompok terhadap santri terdapat langkah-langkah 

diantaranya: Memberikan Motivasi, Bimbingan, Pengetahuan Agama Islam, dan 

Pembinaan Aqidah mengajarkan tentang Rukun Iman, mengajarkan shalat lima 

waktu dengan jamaah, menjalankan sunnah yang telah dicontohkan Rasullah (puasa 

senin dan kamis, puasa daud, shalat sunnah Rawatib dan sebagainya), mengajarkan 

tadjwid, mengaji, menghafal Al-Quran, doa-doa, mengajarkan bahasa Arab dan tidak 

lupa mengajarkan displin dan bertanggung jawab dalam setiap apa yang diperbuat. 

Dilihat dari hasil wawancara baik lisan maupun tulisan melalui dokumentasi dan 

didukung oleh hasil observasi yang penulis lakukan di Pondok Pesantren pada BAB 

III. 

Dalam skripsi ini data lapangan memfokuskan pada bimbingan dan pengaruh 

yang dilakukan oleh para pembimbing di Kelas Tanwil Qori Pondok Pesantren 

Nurul Hidayah Al-Amin. Dari penelitian yang penulis lakukan tentang Bimbingan 

Kelompk Dalam Membina Aqidah Santri, sangatlah dirasakan manfaatnya oleh 

santri yang mengikuti bimbingan tersebut. Bimbingan Kelompok memiliki tujuan 

agar pelaksanaanya tercapai. 
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1. Ustadz Sebagai Pembimbing Aqidah Santri 

Ustadz yang membimbing di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Nurul Al 

Amin memiliki pribadi sangat baik. Dari cara beliau menjadi suri tauladan bagi 

santrinya, dalam bertutur kata, bertingkah laku dan dalam ibadah. Ustadz-ustad 

disana memang tidak semua lulusan sarjana, tetapi ustadz yang diamanahkan 

sebagai pembimbing rata-rata lulusan Pondok Pesantren. Bagi mereka yang 

memang masih muda adalah lulusan-lulusan terbaik di Pondok Pesantren ini. 

Sehingga mereka diberi amanah oleh Abah Mufrondi selaku Pengasuh Pondok 

Pesantren Nurul Hidayah Al Amin. 

2. Kondisi Santri Yang Dibimbing Aqidah 

Santri yang masuk kedalam Pondok Pesantren memang tidak semuanya 

mengerti tentang Pengetahuan Agama dan Aqidah yang baik. Tetapi ada juga 

sebagian dari mereka yang sudah mengerti akan pentingnya tertanam nilai Iman 

didalam diri mereka masing-masing. Bagi mereka yang masih awal akan masuk 

kedalam kelas yang paling awal dan diberi pengetahuan Agama dan Aqidah. 

Didalam kelas Tanwil Qori sendiri santrinya sangat luar biasa sebelum adzan 

shalat berkumdang mereka sudah mempersiapkan diri untuk pergi kemasjid. 

Begitupun disaat shalat sudah selesai mereka tidak langsung meninggalkan 

masjid, tetapi mereka tilawah baru kembali ke asrama masing-masing. Gaya etika, 

bertutur kata dengan guru dan teman-temannya pun sangat santun. 
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3. Menetapkan Tujuan 

Pelaksanaan penetapan tujuan sebuah program atau pelaksaan bimbingan sangat 

diperlukan dengan cara menganalisa apa yang dibutuhkan santri yang kemudian 

hasilnya berupa pengambilan keputusan-keputusan. Dalam Bab II bahwa tujuan 

bimbingan kelompok yaitu: Untuk melatih individu dalam mengembangkan 

kemampuan bersosialisasi dan mewujudkan tingkah laku yang efektif serta 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non verbal. 

Dalam Bab III sudah dijelaskan tentang kegiatan Bimbingan Kelompok yang 

dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 15.00-16.00 WIB dan dilanjutkan bada 

shalat Asar hingga pukul 16.30 di kelas Tanwil Qori. Adapun metode yang digunakan 

oleh pembimbing adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan media 

yang digunakan adalah buku kitab yang disediakan oleh pondok pesantren Nurul 

Hidayah Al Amin dan membuat alat peraga sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan pembimbing. Sebagai sarana bantu yang digunakan adalah papan tulis, 

spidol, penghapus, dan terjemahan kitab tersebut. 

Dengan demikian bimbingan kelompok sangat berperan penting dalam upaya 

permbinaan Aqidah santri. Sehingga dalam mematuhi kebutuhan hidupnya dapat 

senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, termasuk dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hal berperilaku baik itu 

sesame teman, orangtua, maupun masyarakat. 
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Dengan hal ini menurut penulis pembimbing di Pondok Pesantren Nurul Hidayah 

Al Amin sudah memiliki kriteria yang disebutkan diatas walupun tidak sempurna 

hanya saja sudah memiliki poin-poin yang baik untuk menjadi pembimbing. 

Adapun materi yang disampaikan oleh pembimbing adalah seputar Aqidah. 

Dalam hal ini menurut penulis pembimbing di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al 

Amin berhasil dilakukan dalam pembinaan Aqidah santri, dan santri merasakan 

perubahan pada diri mereka. 

4. Pelaksanaan Bimbingan  

     Data lapangan sebagaimana yang ada pada Bab III Bimbingan Kelompok yang 

dilaksanakan setiap harinya, namun berbeda waktu dan pelajarannya. Pada hari 

Minggu pada pukul 15.00-16.00 WIB dan dilanjutkan bada shalat Asar hingga pukul 

16.30 di kelas Tanwil Qori. Media yang digunakan adalah buku kitab yang 

disediakan oleh pondok pesantren Nurul Hidayah Al Amin dan membuat alat peraga 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan pembimbing. Sebagai sarana bantu 

yang digunakan adalah papan tulis, spidol, penghapus, dan terjemahan kitab 

tersebut. 

B. Metode Yang Digunakan Dalam Proses Bimbingan Kelompok Untuk 

Membina Aqidah Santri 

     Metode adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 

Adapun metode yang digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan 
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Bimbingan Kelompok di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin adalah 

metode langsung, yaitu pembimbing dalam melakukan komunikasi langsung 

dengan santri, metodenya sebagai berikut: 

a. Metode Ceramah 

     Metode Ceramah merupakan penyampaian langsung materi dari 

pembimbing kepada para santri. Diharapkan dengan metode ini santri selalu 

mendapatkan siraman rohani dan dapat memahami tentang yang dilarang dan 

diperbolehkan sesuai ajaran agama Islam. 

b. Metode Ketauladanan 

     Secara keseluruhan santri mempunyai sifat yang cenderung 

mengidentifikasikan diri pada orang yang disenangi dan dikagumi.dengan 

teladan ini maka akan timbul gejala identifikasi positif yaitu penyamanan diri 

yang ditiru. Oleh karena itu pembimbing harus mampu menjadi tokoh 

identifikasi positif bagi santrinya, artinya segala tingkah laku dan perbuatan 

pembimbing merupakan tauladan yang baik bagi santrinya. 

c. Metode Larangan dan Perintah 

Metode ini merupakan tindakan yang tegas dalam menghentikan 

perbuatan-perbuatan yang salah. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan 

displin, tetapi dari arah lain di laksanakan anjuran, suruhan dan perintah.  
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Disini pembimbing harus berusaha menerangkan mengapa sesuatu itu 

dilarang, artinya pembimbing harus memberikan alasan adanya larangan 

tersebut sehingga anak mau mematuhinya, sebagaimana perintah larangan ini 

harus disesuaikan dengan kondisi santri sehingga santri mematuhi larangan 

yang diberikan. 

d. Metode Nasehat 

Nasehat adalah membina dengan cara menyuruh 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 pribadi yang baik. 

e. Metode Diskusi  

     Metode ini dilakukan dengan cara diskusi, khususnya dalam penyampaian 

materi, sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku. 

Kelebihan pada metode ini antara lain kesimpulan yang dihasilkan dalam 

diskusi akan mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya adalah sulit untuk 

diselesaikannya arah penyelesaian diskusi, dan diskusi akan gagal apabila 

tidak dapat diarahkan dengan baik. 

f. Metode Tanya Jawab 

Metode ini merupakan sesi Tanya jawab, pembimbing memberikan 

kesempatan kepada santri bagi yang belum paham tentang isi dari materi yang 
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telah disampaikan, agar tidak adanya kebimbangan. Dalam hal ini metode 

inilah yang dapat mengetahui seberapa pahamkah santri dalam materi yang 

disampaikan. Dalam hal ini Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin 

senatiasa aktif dalam memberikan bimbingan kelompok dalam bentuk 

dakwah, tentu berisi ajakan seruan mengenai Amar Ma‟ruf dan Nahi Munkar. 

C. Evaluasi Proses Bimbingan Kelompok Dalam Membina Aqidah Santri 

      Untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya dalam proses bimbingan 

kelompok di Kelas Tanwi Qori Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin 

ditunjukkan dalam dua faktor adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

a) Adanya ustad yang berpengalaman yang mampu membimbing 

mengarahkan santri yang didukung dengan adanya mempelajari Ilmu 

Agama dengan harapan menjadi generasi yang berperilaku atau 

berakhlak mulia. 

b) Adanya jiwa kebersamaan yang tertanam, saling membutuhkan satu sama 

lain. Dengan dalil ilmiah bimbingan kelompok mampu mengarahkan 

santri menjadikan ia diterima ditengah-tengah masyarakat karena 

sosialisanya yang baik. 

c) Adanya Motivasi Diri yang kuat dari Pembimbing, Ustad-ustad yang ada 

di Pondok Pesantren tersebut dan teman-teman yang saling 

menginggatkan. 
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2. Faktor Penghambat 

a) Belum adanya perpustakaan yang membuat santri tidak dapat menggali 

lebih jauh tentang pembinaan Aqidah yang sudah diberikan pembimbing. 

b) Bimbingan Kelompok tidak berjalan secara sempurna karena ada 

beberapa santri yang sibuk dengan maen dan ngobrol dengan teman-

teman yang lainnya di dalam kelas. 

c) Kurangnya fasilitas yang memadai yang mengakibatkan santri sulit 

berkonsentrasi dalam belajar. 
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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: 

1. Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam Pembinaan Aqidah Santri 

 Pada hari Minggu pada pukul 15.00-16.00 WIB dan dilanjutkan bada shalat 

Asar hingga pukul 16.30 di kelas Tanwil Qori. Media yang digunakan adalah buku 

kitab yang disediakan oleh pondok pesantren Nurul Hidayah Al Amin dan membuat 

alat peraga sesuai dengan materi yang akan disampaikan pembimbing. Sebagai sarana 

bantu yang digunakan adalah papan tulis, spidol, penghapus, dan terjemahan kitab 

tersebut. Santri di sini pun memiliki Aqidah yang baik ditunjukkan dari cara 

melaksanakan perintah Allah seperti: Shalat 5 waktu, shalat dhuha, shalat tahajjud, 

puasa senin kamis, puasa daud, bertutur kata yang santun, saling membantu sesama. 

2. Metode yang digunakan dalam proses bimbingan kelompok untuk membina 

Aqidah santri, antara lain: Metode Ceramah, Metode Ketauladanan, Metode 

Larangan dan Perintah, Metode Nasehat, Metode Diskusi, Metode Tanya 

Jawab. 

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Bimbingan Kelompok 

Dalam Pembinaan Aqidah Santri Di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al 

Amin 
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Faktor Pendukung Dalam Bimbingan Kelompok Dalam Pembinaan 

Aqidah Santri Di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin, yaitu: Yang 

Pertama Adanya ustad yang berpengalaman yang mampu membimbing 

mengarahkan santri yang didukung dengan adanya mempelajari Ilmu Agama 

dengan harapan menjadi generasi yang berperilaku atau berakhlak mulia. 

Yang kedua Adanya jiwa kebersamaan yang tertanam, saling membutuhkan 

satu sama lain. Dengan dalil ilmiah bimbingan kelompok mampu 

mengarahkan santri menjadikan ia diterima ditengah-tengah masyarakat 

karena sosialisanya yang baik. Yang ketiga Motivasi Diri yang kuat dari 

Pembimbing, Ustad-ustad yang ada di Pondok Pesantren tersebut dan teman-

teman yang saling menginggatkan. 

Faktor Penghambat Dalam Bimbingan Kelompok Dalam Pembinaan 

Aqidah Santri Di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin yaitu: Yang 

Pertama Belum adanya perpustakaan yang membuat santri tidak dapat 

menggali lebih jauh tentang pembinaan Aqidah yang sudah diberikan 

pembimbing. Yang kedua Bimbingan Kelompok tidak berjalan secara 

sempurna karena ada beberapa santri yang sibuk dengan maen dan ngobrol 

dengan teman-teman yang lainnya di dalam kelas. Yang ketiga Kurangnya 

fasilitas yang memadai yang mengakibatkan santri sulit berkonsentrasi dalam 

belajar. 
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B. Saran  

     Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan diatas, maka 

penulis ingin memberikan saran-saran yang akan penulis sampaikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Harapannya santri untuk tetap bersemangat dalam mencari ilmu, khususnya 

Ilmu pengetahuan Islam. Selau banyak mengkaji tentang Islam, karena 

potensi santri di Pondok Pesantren ini amat sangat kompeten dalam bidang 

pendakwahan Islam. Dan jangan pernah bosan menginggatkan sesame santri, 

ustad dan orang lain dalam pengaplikasikan ajaran Islam karena santri 

sebagai Icon bagi muslim yang lain dalam pencarian identitas diri sebagai 

seorang muslim. 

2. Dalam menyampaikan dakwah seharusnya ada refrensi dari buku atau kitab 

lain yang sahih sehingga menambah wawasan keilmuan tentang ajaran 

Agama Islam dan himbauan kepada santri agar mengaplikasikan apa yang 

telah disampaikan kepada pembimbing yang telah diterima pada saat 

bimbingan kelompok berlangsung agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

3. Dalam hal struktur organisasi tidak lengkapnya data-data kepengurusan 

sehingga tidak berjalannya keorganisasian secara maksimal dalam 

kepengurusan di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Amin.  

4. Diadakannya Bimbingan atau Konseling Individu sehingga ustad dan santri 

dapat berdiskusi secara jelas dan menciptakan berubah santri yang lebih baik. 
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