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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penjelasan 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 AGAMA UNTUK MENGATASI SIKAP FIKSASI
ANAK

DI

TPAAL-FALAAH

KECAMATAN

GEDONGTATAAN.Untuk

menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu
diperjelas kalimat-kalimat yang dianggap perlu.
Bimbingan merupakan suatu proses membantu individu melalui usahanya
sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuanya agar memperoleh
kebahagian pribadi dan kemanfaatan sosial.1
Menurut Zakiah Derajat “agama adalah kebutuhan jiwa (psikis) manusia,yang
akan mengatur dan mengendalikan sikap,pandangan hidup,kelakuan dan cara-cara
menghadapi masalah”.2
Berdasarkan pengertian bimbingan dan agama diatas menurut Anur Rahim
Faqih yang dimaksud dengan pengertian bimbingan agama adalah “Proses pemberian
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Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah, Cet. I(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 19
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Zakiah Derajat.Pendidikan Agama Dan Pembinaan Mental ,(Jakarta :Bulan Bintang
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bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk
Allah,sehingga dapat mencapai kebahagian didunia dan ahirat”.3
Sikap adalah suatu bentuk reaksi perasaan atau respons atas stimulus sosial
yang telah terkondisikan dan berhubungan langsung dengan komponen kognitif,
afektif, dan konatif.4
Fiksasi adalah terhentinya pertumbuhan normal mental seorang akibat
ketidakmampuan mengatasi peristiwa buruk yang ekstrem maupun kontinyu dimasa
lalu misalnya: Ketergantungan finansial terhadap orang tua akibat dimanja.5 Jadi yang
dimaksud dengan sikap fiksasi adalah suatu reaksi perasaan atau respon atas stimulus
sosial yang berupa kecemasan,dan bentuk reaksinya adalah selalu bergantung pada
orang lain. Sikap fiksasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak-anak yang
berada di TPA Al-Falaah Kecamatan Gedong Tataan.
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan
pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumubuhan dan perkembangan
fisik,mental,sosial secara utuh,serasi,selaras dan seimbang.6
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Anur Rahim Faqih ,Red).Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam .(Yogyakarta :VII
Press,2002),H.4
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Bimo Walgito,Psikologi sosial(Yogyakarta:Andi Offset,2003),h.125
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Kartini Kartono,Psikologi Anak,(Bandung:Alumni,2006),Cet Kelima,h.117
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Adapun yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 9-12
tahun.
Tpa Al-Falaah merupakan lembaga pengajaran baca Al-Quran yang berada di
Desa Karang Anyar khususnya di RT 03 Dusun Candiwulan,lembaga ini bertempat
Di Desa Karang Anyar. Taman Pendidikan Al-Qur’an merupakan sebuah lembaga
pendidikan yang menitik beratkan pada pengajaran pada pembelajaran membaca AlQur’an

yang

berorientasi

pada

pembentukan

akhlak

dan

kepribadian

islamiyah.Penulis mengambil tempat penelitian tersebut karena disitu adalah tempat
bagi anak-anak untuk menimba ilmu baca Al-Quran dan ahlak selain yang di
dapatakan disekolah.
Adapun maksud dari keseluruhan judul diatas adalah anak-anak yang berusia 912 tahun yang mengalami sikap ketergantungan terhadap orang lain, dengan
penggunaan bumbingan agama dalam mengatasi sikap fiksasi yang berada di TPA
Al-Falaah Kecamatan Gedong Tataan.

4

B. Alasan Memilih Judul
1. Alasan Objektif
Karena pentingnya bimbingan Agama dalam mengatasi sikap fiksasi agar
anak dapat dengan baik menanamkan sikap kemandirian dengan bimbingan
agama sehingga anak tidak mempunyai sikap ketergantungan terhadap orang lain
yang dapat menghambat perkembangan moral anak tersebut.Karena itu masalah
ini menarik untuk diteliti.

2. Alasan Subjektif
Tidak ada kesulitan bagi peneliti untuk mendapatkan danmengumpulkan datadata yang diperlukan karena jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal keluarga
peneliti.
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C. Latar Belakang Masalah
Perkembangan anak selalu diikuti oleh pertumbuhan baik fisik maupun psikis
pertumbuhan sendiri artinya perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses
pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak.
Sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan psikofisis sebagai hasil dari
proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada diri anak yang ditunjang oleh
factor lingkungan dan proses belajar.Dikatatakan usia anak adalah berkisar dari usia
6-12 tahun, Pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung di luar kontrol anak
itu sendiri, namun demikian,. Jadi pengalaman yang didapatkan anak baik itu positif
maupun negatif akan mempengaruhi diri anak pengaruh positif sifatnya
mempengaruhi

perkembangan

anak,

sedangkan

pengaruh

negatif

sifatnya

menghambat perkembangan anak. Sebagaimana dalam prinsip-prinsip perkembangan
tentang hukum konvergensi yang menyatakan bahwa suatu perkembangan anak
merupakan produk interaksi antara hereditas dan lingkungan sosialnya dari sinilah
yang membentuk moral anak tersebut.
Kebiasaannya ketika mendapatkan tugas dari gurunya ia tidak langsung
berusaha untuk mengerjakannya sendiri tetapi ia malah membayar teman-temannya
agar mau mengerjakan tugas-tugasnya.7 Apapun tugas yang dibebankan kepadanya
selalu dialihkan ke temannya maupun kepada orang lain, anak yang selalu bergantung
pada orang lain seperti contoh tersebut sangat mencemaskan sebab dapat
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menghambat anak untuk belajar mandiri, yang dalam konseling sikap tersebut
diistilahkan dengan fiksasi.8Kemungkinan terburuk akibat dari sikap itu adalah
melakukan penyimpanganperilaku seperti mencuri, mengancam orang lain (teman),
bertengkar, dan lain-lain.Metode Bimbingan agama sangat membantu anak untuk
mengembangkan pikiraya.Adapun yang menjadi dasar dari bimbingan agama
dalammengasuh dan melindungi serta menolong anak-anak dan merupakan keharusan
dalam agama Islam.
Salah satu lembaga yang memberikan bimbingan agama kepada anak-anak
adalah TPA Al-Falaah merupakan lembaga pengajaran baca Al-Quran yang berada
di Desa Karang Anyar khususnya di RT 03 Dusun Candiwulan,lembaga ini bertempat
Di Desa Karang Anyar. Penulis mengambil tempat penelitian tersebut karena disitu
adalah tempat bagi anak-anak untuk menambah ilmu baca Al-Quran dan ahlak selain
yang di dapatakan disekolah,peneliti mengamati bawasaanya terdapat anak-anak yang
mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dilingkungan sekitar seperti anak
yang selalu bergantung kepada orang lain,kebiasaan tersebut selalu dilakukannya
dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam mengerjakan tugas dari guru anak selalu
melimpahkan tugasnya kepada temannya dengan memberikan imbalan berupa uang
dan kebiasaan yang lain,kebiasaan tersebut apabila dibiarkan akan membawa dampak
buruk bagi masa depan anak tersebut,maka peneliti akan mengamati bagaimana
bimbingan agama untuk mengatasi anak tersebut dalam membimbing anak untuk
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mengubah sikap buruk seperti sikap fiksasi yang dialami anak untuk menjadi pribadi
yang lebih baik dan berahlak baik., maka dari itu, peneliti mencoba memfokuskan
metode pelaksanaan bimbingan agama pada anak-anaksejak dini menjadi sangat
penting, lebih-lebih didalam “Di TPA Al-Falaah Kecamatan Gedong Tataan”.
Bimbingan agama diharapkan dapat menerapkanmetode bimbingan agama terhadap
Sikap ketergantungan anak kepada orang lain anak yang ada di TPA.
Melihat fenomena tersebut, penulis merasa termotivasi untuk meneliti anak
tersebut. Karena penulis beranggapan jika anak yang masih usia 9-12 tahun maka
perubahan akan lebih mudah dilakukan, sehingga tepat sekali ketika usia tersebut
anak mulai diberikan bimbingan agama untuk membentuk pribadi yang lebih baik.
Dari pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
terhadap masalahyang dituangkandalam skripsi yang berjudul “ Bimbingan Agama
Untuk Mengatasi Sikap Fiksasi Anak Di TPA Al-Falaah Kecamatan Gedong
Tataan“
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah,maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana

bentuk

bimbingan

agama

di

TPA

Al-FalaahKecamatan

GedongTataan ?
2.

Bagaimana pelaksanaan bimbingan agama untuk mengatasi sikap fiksasi Anak
di TPA Al- Falaah Kecamatan Gedongtataan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bentuk bimbingan agama di TPA Al- Falaah Kecamatan
Gedong tataan.
b. Untuk mengetahui pelaksanaanbimbingan agama untuk

mengatasi sikap

fiksasi anak di TPA Al- Falaah Kecamatan Gedong tataan.
2. Manfaat
Penelitian ini memiliki manfaat,yaitu:
a. Kegunaan teoritis diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan
pemikiran

berupa

wawasan

mengenai

bimbingan

agama

untuk

mengatasisikap fiksasi, bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung,
khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling
Islam.
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b. Kegunaan praktis sebagai hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan
pemikiran bagi petugas bimbingan agama di TPA Al-fallah untuk
membentuk santri-santri yang mempunyai moral dan ahlak yang baik.

F. Metodelogi Penelitian
Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan syarat atau metode
yang sesuai, adapun metode yang diperlukan adalah:
1. Jenis dan Penelitian
a. Jenis penelitian
Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang
sebeneranya.9Penelitian ini harus terjun langsung kelapangan secara aktif dan
menggunakan teknik observasi sistematis dan observasi berkerangka ialah
observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu
memuat faktor-faktor yang akan diobservasikan.10
Dalam

penelitian

ini,peneliti

berusaha

mengungkapkan

dan

mendeskripsikan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai
bimbingan agama dalam memperbaikisikap fiksasi anak di TPA Al-Falaah
Kecamatan Gedong Tataandan pelaksanaan

bimbingan agama untuk

mengatasi sikap fiksasi anak di TPA Al -Falaah Kecamatan Gedong tataan.

9

Kantini Kartono, Pengatar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Madar Maju, 1996), h.32
Ibid. h. 54

10
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b. Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.Deskriptif dapat
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada
saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak.11 Jadi jenis penelitian ini
berusaha memahamai dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku
manusia dalam situasi tertentu.12
Menurut peneliti sendiri penelitian ini menggambarkan secara objektif
tentang pelaksanaan bimbingan agama untuk mengatasi sikap fiksasi anak di
TPA Al -falaah Kecamatan Gedong tataan.
2. Populasi dan Sempel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, populasi
disebut juga univers tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh
sampel. 13
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Kepala TPA AL-FalaahDesa Karang Anyar 1 orang,
2) Ustad dan ustadjah 9 orang
Keseluruhan Pembimbing adalah : 10 Orang

11

Hadari,metode penelitian bidang sosial (Yogyakarta :Gajah mada University Presss 1998)
Cet Ke 8,h,63
12
Kartini kartono,Op.Cit,h.78
13
Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: logos, 1997), h. 83
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3) Anak-anak yang berusia 6-12 tahun ada 60 orang.
Populasi dari anak-anak yang mendapatkan bimbingan adalah sebanyak
60anak yang berusia 6-12 tahun.Keseluruhan populasi dalam skripsi iniadalah
70 orang.
b. Sampel
Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti. 14
Pengurus yang berada di Tpa Al-Falaahyang terdiri dari 10 orang. Untuk lebih
jelasnya, ini penulis menggunakan jenis purposive sampling yaitu : memilih
sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang
dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat
populasi yang sudah diketahui sebelumnya .15Berdasarkan pendapat diatas
kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :
1) Anak-anak yang memiliki kriteria sikap fiksasi
2) Usia anak yang berumur 9-12 tahun yang berada di kelas 1-2 MDI
3) Ustadz dan Ustadzh berlatar belakang lulusan dari pondok pesantren
Berdasarkan kriteria di atas populasi dari anak-anak yang memenuhi
syarat dijadikan sampel sebanyak

5orang anak.Penentuan sampel dalam

penelitian ini dilakukan saat peneliti saat memasuki lapangan dan selama
peneliti berlangsung(emergent sampling design )caranya yaitu setelah peneliti
memilih orang yang akan memberikan data yang diperlukan berikutnya

14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneitian, (Jakarta:Rineka Cipta Revisi, 1996), h. 104
Ibid, h.83.
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seperti data yang diperoleh dari pembimbing,berdasarkan data dan informasi
yang diperoeh dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menentukan sampel
selanjutnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap hal
ini disebut dengan snowball sampling technique,unit sampel yang dipilih
makin lama makin terarah dan sejalan dengan makin terarahnya fokus
penelitian.Jumlah keseluruhan yang menjadi sampel peneliti berjumlah 10
orang, yang terdiri dari 5 orang anak (yang mengalami sikap fiksasi) dan 5
orang pembimbing yang memberikan bimbingan agama kepada anak.
3. Sumber Data
Jadi yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana
data diperoleh.16 Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam
penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit dan yang dapat memberikan
informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.17
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:
a. Data primer adalah hasil wawancara dari pengurus atau pembimbingdi TPA
Al-Falaah dan anak yang mengalami sikap fiksasi.
b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang
terdapat dalam dokumen-dokumen TPA Al-Falaah, foto-foto dan dokumen
lainya yang berkaitan dengan bahan dalam penulisan skripsi ini.

16

Suharsimi Arikunto,Op,Cit,.h.195
E k Poerwandari,Pendekatan kwalitatif dalam penelitian psikologi,(Jakarta: lembaga
pemngembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikologi,LPSP3CUI,1983),h.w29
17
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4. Teknik pengumpulan data
Untuk

mendapatkan

data

yang

dibutuhkan

maka

peneliti

menggunakantehnik dan alat pengumpulan data sebagai berikut :
a. Wawancara (interview)
wawancara atau interview adalah bentuk suatu komunikasi verbal jadi
sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini
dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih. 18
Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstuktur
yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman
pada daftar pertanyaan yang dilaksanakan secara terencana dengan
berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat
sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara
digunakan peneliti untuk menggali dan mendaptkan informasi secara akurat
tentang bimbingan agama yang dilaksanakan di tpa Al-Fallah kecamatan
gedong tataan.Dengan wawancara peneliti dapat menggali sebanyakbanyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian
ini.
Fungsi dari wawancara pada penelitian ini adalah untuk melaksanakan
penelitian mengenai bimbingan agama untuk mengatasi sikap fiksasi anak di
18

Kartini Kartono, Op.Cit. h.32
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Tpa Al-Falaah.Responden yang ingin dimintai wawancara adalah sampel
dalam penelitian ini berjuumlah 10 orang yaitu 5 orang anak yang mengalami
sikap fiksasi dan 5 orang pembimbing agama yang berada di TPA Al-Falaah.

b. Observasi (Pengamatan)
Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu
dengan maksud menafsirkannya, menggunakan faktor-faktor penyebabnya,
dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya .19Dengan observasi dapat
kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar
diperoleh dengan metode lain. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data
dan informasi melalui kombinasiantara observasi langsung dan wawancara
secara formal atau informal dalam waktu bersamaan. 20
Observasi sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan secara
sistematis. dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar
dan yang sebenarnya, tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi,
mengatur atau memanipulasikannya. 21
Metode pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah
observasi partisipan yaitu penelitian yang terlibat dalam kegiatan orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian,selain

19

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010) h.38
20
Rosady Ruslan,Metode Peletian Public Relations dan Komunikasi(Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada 2010 ) h.39
21
Nasution, Metode Risearch Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),h.106
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melakukan pengamatan peneliti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh
sumber data yang diperoleh akan lebih lengkap.
Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data
kelengkapanya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami.Observasi
partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan
lelluasa dengan observer,sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih
rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti.
Dengan mengunakan metode observasi penulis dapat menggambarkan
situasi pelaksanaan bimbingan agama secara akurat karena peneliti ikut
terlibat langsung dalam proses bimbingan tersebut.Data yang diperoleh
penulis menjadi lebih detail terhadap hal-hal yang menjadi sumber
penelitan.Dengan metode observasi penulis dapat menyajikan gambaran
realistik perilaku atau kejadian yang menjadi sampel, untuk memabantu
mengerti perilaku sampel anak yang mempunyai sikap fiksasi dalam
memberikan bimbingan keagamaan yang dilakaukan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa
catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya
.22Adapun dalam penelitian ini penelitimenggunakan pengumpulan data
dengandokumentasi untuk memperoleh gambaran umumdeskripsi lokasi
penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang
22

Suharsimi Ari Kunto, Op.cit., h. 202
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berkaitan dengan keadaan objektifdi Tpa Al-Falaah, seperti sejarah berdirinya,
Visi, Misi, dan Motto, Struktur Organisasi, Program Kerja dan lain-lain yang
berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Metode Analisis data
Metode analsis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut,seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah,dikelompokan
masing-masing yaitu data yang mengenai observasi,dan wawancara kepada
sampel

yang

telah

dijelaskan

penulis

yaitu

pengurus

TPA

Al-

Falaah,pembimbing agama(ustad dan ustadjah),dokumen di Tpa AlFallah.Dengan cara mengumpulakan data dan ahirnya menyimpulakan
data.Dengan menggunakan analisis kualitatif yang dapat diartikan metode
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mrnghasilkan data deskriftif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati.23
Dalam menganlaisis data peneliti menggunakan penelitian komperatif
yaitu penelitian yang bersifat membandingkan.Penelitian ini dilakukan untuk
membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan
sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.24
Dari keadaan ini akan terlihat kesesuaian anatar teori dengan kenyataan di
lapangan.Selanjutanya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut

23

Lexi J Meleong, Metode penelitian kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya,1994),h.34
Ibid.,h.58

24
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dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan pada tahap ahir peneliti
menarik sebuah kesimpulam yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum
digunakan untuk menilai suatu kejadian khusus.25Oleh karena itu,kaitanya
dengan penelitian ini adalah teori-teori umum tentang bimbingan agama untuk
mengatsi

sikap

fiksasi

anak

di

TPA

Al-Falaah

Kecamatan

Gedongtataan,akankah anak yang mengalami sikap fiksasi dapat merubah
sikapnya atau tidak dengan dilaksankannya bimbingan agama di Tpa Al-Falaah
Kecamatan Gedong Tataan.

G. Kajian Pustaka
Kajian pustaka diigunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian
yang ada,baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya.Selain
itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendaptkan suatu informasi
yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitanya dengan judul yang
digunakan untuk mendapatkan landasan teori-teori yang digunakan untuk
mendapatkan landasan teori ilmiah.
Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah
diteliti oleh bebrapa peneliti lain,penelitian tersebut digunakan sebagai bahan
kajian pendukung dalam penelitian ini.Beberpa penelitian yang berhubungan
dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain.

25

Rosadi Ruslan,Op.Cit. h.228.
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1. Penelitian yang pertama Khoirul Anam, (2003). Selanjutnya yang berjudul
“Peran bimbingan agama Dalam Mengembangkan Keberagamaan Anak Di
Panti Asuhan Al Hikmah, Polaman, Mijen Semarang”. Didalamnya
mengungkapkan pada dasarnya mengembangkan keberagamaan anak setelah
mengikuti bimbingan agama di panti asuhan Al Hikmah Polaman Mijen
Semarang. Mengalami perkembangan yang cukup baik (sedang) hal ini dapat
dilihat dari hasil angket yang di sebarkan kepada anak dengan hasil mean b
(rata-rata) nya adalah 49,04 pada dasarnya mengembangkan keberagamaan
anak setelah mengikuti bimbingan agama Di Panti Asuha
Polaman

Mijen

Semarang.

Mengalami

perkembangan

Al-Hikmah
yang

cukup

baik(sedang) hal ini dapat di lihat dari hasil angket yang di sebarkan kepada
anak dan dapat rata-ratanya adalah 55,12.
2. Penelitian yang kedua adalah “ Bimbingan Keagamaan Pada Anak Oleh
Majelis Taklim Al –Qur’an Nurussibyan Di Desa Blingo Kec. Ngluar Kab.
Magelang”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang peran majelis taklim AlQur’an Nurussibyan dalam membimbing agama pada santrinya di Desa
Blingo Kec. Ngluar Kab Magelang. Adapun hasil penelitianya yaitu
bimbingan keagamaan pada anak di desa Blingo menunjukan indikasi
keberhasilan daro ketiga bidang yaitu, keimanan, Ibadah, dan ahlak sehingga
terciptanya geberasi muda yang memiliki keimanan yang kuat, peribadatan
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yng tertip, dan berlandaskan ahlak yang baik, sehingga tercipta kehidupan
yang selaras dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.26
3. Penelitian yang ketiga, skripsi dari Romadona Putra Setiyadi Mahasiswa
UNNES Semarang jurusan Sosiologi dan Antropologi tahun (2010) yang
berjudul “Perilaku Kemandirian Anak Yatim Setelah Lepas Dari Pengasuhan
Panti Asuhan”. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana proses
penanaman kemandirian dilakukan di dalam panti asuhan, bagaimana
perilaku kemandirian pada anak yatim alumni panti asuhan, dan faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi perilaku kemandirian anak yatim. Sedangkan
Peneliti membahas tentang Peran Pengasuh dalam Memotivasi pembentukan
akhlakul karimah Anak di Panti Asuhan.27

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis
berangkat dari sebuah fenomena sosial masyarakat yang kini sedang
mengalami kehidupan di era modern dengan perubahan sosial yang cepat,
dan perubahan gaya hidup yang semakin modern.Kondisi ini ternyata tidak
selamanya memberikan dampak yang positif bagi anak,anak yang
diperlakukan dengan manja oleh orang tua dan memberikan kebebasan dalam

26

Khanafi Harun, Bimbingan Keagamaan Pada Anak Oleh Majelis Taklim Al –Qur’an
Nurussibyan Di Desa Blingo Kec. Ngluar Kab. Magelang. Skripsi, ( Yogyakarta: Fakultas
Dakwah,2008). Hlm.8.
27
Romadona Putra Setiyadi, Perilaku Kemandirian Anak Yatim Setelah Lepas Dari
Pengasuhan Panti Asuhan, Skripsi Mahasiswa UNNES Semarang jurusan Sosiologi dan Antropologi
tahun 2010.
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menggunakan fasilitas yang diberikan oleh orangtua dan orang tuapun tidak
memperhatikan anaknya,membuat anak mempunyai sikap ketergantungan
terhadap orang lain,yang segala aktivitasnya dialihkan kepada temantemanya dan memberikan imbalan. Peluang yang diberikan oleh bimbingan
agama dalam mengatasi sikap fiksasi anak memungkinkan untuk dapat
merubah sikap buruk anak menjadi lebih baik lagi dengan memberikan anak
bimbingan agama di taman pendidikan Al-Qur’an di Kecamatan Gedong
tataan,sehingga anak diharapkan dapat menjadi anak yang mandiri dan
berahlak yang baik dimasa yang akan datang.
Jadi jelas sekali argumen telaah pustaka tersebut terdapat perbedaan
yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.
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BAB II
BIMBINGAN AGAMA UNTUK MENGATASI SIKAP FIKSASI ANAK

A. Bimbingan Agama
1. Pengertian bimbingan agama
Dalam kamus besar bahasa indonesia, bimbingan berarti petunjuk atau
penjelasan tentang tata cara mengerjakan sesuatu.1 Secara harifah (Bahasa)
bimbingan adalah menunjukan memberi jalan atau menuntun orang lain kearah
tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan dimasa kini dan masa yang akan
datang.2
Menurut Rochman Natawijadjaja, yang mengartikan bimbingan sebagai
suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara
berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga
dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak wajar, sesuai dengan
tuntutan, dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan
pada umumnya. Dengan demikian, dia akan dapat menikmati kebahagiaan
hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan

1

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta :Balai Pustaka,1995) Cet ke 2 h.133
2
H.M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Agama , (Jakarta:Golden Terayon Press.
1996).H.I
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masyarakat

pada

umumnya.Bimbingan

membantu

individu

mencapai

perkembangan diri secara optimal sebagai mahluk sosial.3
Kemudian definisi agama yang diberikan para ilmuan belum sepenuhnya
seragam . Arif Budiman melihat agama dalam dua kategori pertama, agama
sebagai keimanan (doktrin), dimana orang percaya terhadap kehidupan kekal
dikemudian hari, lalu orang mengabdikanya uuntuk kepercayaan tersebut
,kedua,agama sebagai yang mempengaruhi perilaku manusia. Dengan demikian
ia identik dengan kebudayaan “.4
Menurut Zakiah Derajat “agama adalah kebutuhan jiwa (psikis) manusia,
yang akan mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, kelakuan dan
cara-cara menghadapi masalah”.5
Mengacu pada bebrapa definisi agama maka dapat dicermati bahwa agama
dipercayai sebagai sebuah sistem kepercayaan dan praktis memiliki potensi
untuk membuat sebuah masyarakat moral yang terkait dengan norma-norma
dan niali-nilai yang mereka yakini kebenaranya.
Berdasarkan pengertian bimbingan dan agama diatas menurut Anur Rahim
Faqih yang dimaksud dengan pengertian bimbingan agama adalah “Proses
pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan

3

Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah, Cet. I(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 19
4

Arif Budiman, Agama, Demokrasi dan keadilan, dalam keimanan dalam M Imam Aziz,red
Agama Demokrasi dan keadilan . ( Jakarta: PT .Gramedian,1993),h.20
5
Zakiah Derajat. Pendidikan Agama Dan Pembinaan Mental , (Jakarta :Bulan Bintang
.1982). Cet Ke-3, h. 52
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ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagian didunia
dan ahirat.6 Bimbingan agama dilakukan dalam upaya memberikan kecerahan
batin kepada seseorang dalam upaya memberikan kecerahan batin kepada
seseorang menghadapi segala macam persoalan, dan bimbingan agama yang
dilakukan sesuai dengan ajaran agama.7

2. Tujuan bimbingan agama
Secara umum tujuan bimbingan agama adalah membantu individu
mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, agar mencapai kebahagian
hidup di dunia dan ahirat. Dalam menjalankan kehidupanya, manusia pasti
mengalami hambatan-hambatan dalam mewujudkan keinginanya,sehingga
diperlukan bimbingan agama,untuk itulah bimbingan agama berusaha
membantu individu agar mampu menghadapi masalah dalam hidupnya.
Secara khusus bimbngan agama memiliki tujuan-tujuan antara lain:
a. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah
b. Membantu individu mengadapi masalah yang dihadapi

6

Anur Rahim Faqih , Red). Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam . (Yogyakarta :VII
Press,2002),H.4
7
H.M Arifin . Pokok-Pokok Tentang Bimbingan Islam Dan Penyuluhan Agama (Jakarta
:Bulan Bintang , 1976). H-25
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c. Membantu individu memilihara dan mengembangkan situasi dan kondisi
yang lebih baik, sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan
orang lain.8
Dengan memperhatikan tujuan-tujuan diatas, diharapkan bimbingan agama
yang dilaksanakan akan membantu individu dalam menyelesaikan segala
permaslahanya dengan segala potensi yang ada pada dirinya.

3.

Fungsi bimbingan agama
Dalam

melakukan

bimbingan

kepada

individu,

bimbingan

itu

dimaksutkan bukan untuk memcahkan suatu masalah yang dihadapi, tetapi
dengan bimbingan agama diharapkan berfungsi sebagai alternativ pemecahan
masalah. Oleh karena itu, dengan memperhtiksn tujuan umum dan tujuan
khusus bimbingan agama diatas, maka dapatlah dirumuskan fungsi dan
bimbinga agama menurut anur rahim faqih, yaitu:
a. Fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau

mencegah

timbulnya masalah bagi dirinya.
b. Fungsi koeratif, yakni membantu individu dalam memecahkan masalah
yang sedang dihadapi atau dialaminya.

8

H.M Arifin. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agam Di Sekolah Dan
Di Luar Sekolah (Jakarta:Bulan Bintang, 1997), h.7
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c. Fungsi preservative, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan
kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan kebaikan itu bertahan
lama.
d. Fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu
memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar
tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi
sebab munculnya masalah baginya.9
Berdasarkan beberapa fungsi bimbingan diatas, dapat dipahami bahwa
fungsi bimbingan agama berfungsi mengarhkan individu supaya terhindar dari
masalah dan berusaha untuk mengembalikan kondisinya unutuk menjadi lebih
baik dari sebelumnya. Untuk mencapai tujuan sejalan dengan fungsifungsinya maka menurut penulis kegiatan bimbingan agama dapat melakukan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Membantu individu dalam meningkatkan kembali individu akan
fitrahnya sebagai mahluk Allah, agar memahami dirinya sendiri sebagai
mahluk Tuhan.
2) Membantu individu bertawakal atau berserah diri kepada Allah dengan
demikian dapat menyadari bahwa apa yang terjadi semuanya adalah
cobaan dari Allah SWT.
3) Membantu individu dalam memahami keadaan (situasi dan kondisi)
yang dihadapinya. Seringkali seorang menghadapi masalah yang tidak
9

Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, h. 37
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dapat dipahami olehnya, atau tidak menyadari dirinya sedang
menghadapi maaslah.
4) Membantu individu dalam mencari alternativ pemecahan masalah.10
4. Bentuk- Bentuk Bimbingan Dan Konseling
Pelayanan bimbingan dan konseling ditunujukan untuk membantu
klien atau anak bimbing untukmengatasi problematikanya dalam berbagai
bidang yang dihadapinya. Pelayanan bimbingab dan konseling sesuai
dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks, maka
bimbingan

konselingpun

berkembang

sesuai

dengan

kehidupan

masyarakat.
Jika dilihat dari segi bidangnya, bimbingan dan konseling dapat
dibedakan menjadi beberapa macam.11
a. Vocation Guidance
Vocation guidance adalah bimbingan dalam memilih lapangan
pekerjaan atau jabatan/profesi, dalam mempersiapkan diri untuk
memasuki lapangan tersebut dan dalam penyesuain diri dengan
tuntunan-tuntuna dalam bidang pekerjaan tertentu.

10

ibid h. 40

11

Samsul Munir, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta:Amzah,2013),h. 53
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b. Educational Guidance
Educational gudance ialah bimbingan dalam hal menemukan cara
belajar yang tepat, mengatsi cara kesukaran dalam belajar, da juga
memilih jenis/jurusan sekolah lanjutan yang sesuai.
c. Personal Social Guidance
Personal Social Guidance ialah bimbingan dalam mengahadapi dan
mengatasi kesulitan dalam diri sendiri;apabila kesulitan tertentu
berlangsung terus dan tidak mendapat penyelesaian, terancam
kebahagian hidup dan akan timbul akan gangguan-ganguan mental. Di
samping itu, juga kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pergaulan
dengaan orang lain(pergaulan sosial), karena kesukaran semacam ini
biasanya dirasakan dan dihayati sebagai kesulitan pribadi.
d. Mental Health guidance
Mental

Health

guidance (bimbingan dalam

bidang kesehatan

jiwa),yaitu suatu bimbingan yang bertujuan untuk menghilangkan
faktor-faktor yang menimbulkan gangguan jiwa klien.Sehingga ia akan
memperoleh ketenangan hidup ruhaniah yang sewajarnya seperti yang
diharapkan .
e. Relegius Guidance
Relegius guidance(bimbingan keagamaan) yaitu bimbingan dalam
rangka membantu pemecahan problem seseorang dengan kaitanya
dengan masalah-masalah keagamaan, melalui keimanan menurut
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agamany.

Dengan

menggunakan

pendekata

keagamaan

dalam

konseling tersebut, klien dapat diberi insight(kesadaran terhadap
adanya hubungan sebab akibat dalam rangkaian problem yang
dialaminya ) dalam pribadinya yang dihububungkan dengan keimanan
yang saat itu telah lenyap dari dalam jiwa klien.12
Menurut Prof. H.M Arifin M.ED, secara umum dapat disimpulkan
bahwa ebenarnya hanya ada tiga kategori dalam pelayanan bimbingan
dan konseling tersebut, yaitu sebagai berikut.
1) Pelayanan yang membantu siswa agar dapat lebih memahami
tentang
dirinya
sendiri,
terhadap
kemungkinan
perkembanganya;agar dapat dengan mudah mengungkapkan
perasaan tertekan dan harapan kealam sadarnya ;serta melihat hal
tersebut tanpa distorsi.
2) Pelayanan yang membantu kepada pertumbuh/perkembangan
hidup sosial dan keterampilanya ke arah sikap dan perasaan senang
hidup bermasyarakat (berkelompok). Dalam hubungan ini,
organisasi siswa akan dapat membantu sosialitas, individualitas,
perkembangan moralitas, dan sebagainya. Dengan bimbingan
melalui apa yang disebutbdengan group gudance(bimbingan
kelompok) pertemuan-pertemuan orientasi bagi siswa baru, clubclub agam, pertemuan-pertemuan diasrama, student centre,
olahraga, serta karya wisata dan sebagainya, juga sangat membantu
kepada pengembangan rasa sosial mereka.
3) Pelayanan terhadap kebutuhan siswa dibidang-bidang kesehatan
mental dan fisik, keungan dalm membentuk koperasi pinjam
meminjam beasiwa, stundent employement service (bagian urusan
penempatan kerja ) adalah penting artinya bagi perkembangan studi
mereka.

5. Unsur-unsur bimbingan agama
Untuk melaksanakan bimbingan tentunya harus mengerti unsur-unsurnya
terlebih dahulu. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:

12

Ibid, h. 58
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a.

Konselor
Konselor adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam
menangani masalah, baik masalah itu diakibatkan dari lingkungan
(lahir) maupun dari dirinya sendiri (batin).

b. Kemampuan profesional
Pembimbing sudah barang tentu harus orang

yang memiliki

kemampuan keahlian atau kemampuan profesional.
c.

Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah).
Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah), dari seorang
pembimbing diperlukan untuk menunjang keberhasilan bimbingan.

d.

Kemampuan kemasyarakatan (ukhuwah Islamiah).
Pembimbing harus

memiliki

kemampuan

melakukan

hubungan

kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah yang tinggi.
Kemampuan itu untuk mengetahui keadaan orang di sekitarnya.
e.

Ketaqwaan kepada tuhan (Allah).
Ketaqwaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus dipenuhi
atau dimiliki seorang pembimbing, sebab ketaqwaan merupakan sifat
paling baik.13
Berdasarkan uraian diatas bimbingan agama dapat dikaitkan dengan

pendekatan islami dengan aspek-aspek psikologis dalam

pelaksanaan

bimbingan konseling yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan
13

Tohari, Musnawar, Dasar-Dasar Konseptual Dan Konseling (Yogyakarta:UII Pres, 1992)
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seterusnya yang berkaitan dengan klien dan konselor.
Bagi pribadi muslim yang berpijak pada pondasi tauhid pastilah
seorang pekerja keras, namun nilai bekerja baginya adalah untuk
melaksanakan tugas suci yang telah Allah berikan dan percayakan
kepadanya, ini baginya adalah ibadah. Sehingga pada pelaksanaan
bimbingan konseling, pribadi muslim tersebut memiliki ketangguhan pribadi
tentunya dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1) Selalu memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar yaitu hanya
beriman kepada Allah Swt.
2) Memiliki prinsip kepercayaan, yaitu beriman kepada Malaikat.
3) Memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada Nabi dan
Rasulnya.
4) Selalu memiliki prinsip pembelajaran, yaitu berprinsip kepada AlQur’an Al Karim.
5) Memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman kepada hari kemudian
6) Memiliki prinsip keteraturan, yaitu beriman kepada ketentuan
Allah.14
Dalam bimbingan agama diperlukan dengan pendekatan atau metode
yang sesuai dengan kondisi obyek bimbingan tersebut. Hal ini menjadi
penting karena bimbingan akan menjadi sia-sia apabila dilakukan tidak sesuai
14

Hasil telurusi interne(http://kaunseling.multiply.com/journal/item/15)(www.concer.net).
Diakses tgl 5 Febuari 2017 pukul 20.30 wib
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dengan kondisi yang ada pada diri klien.
Ada beberapa, metode yang digunakan dalam metode bimbingan
agama yang sasarannya adalah mereka yang berada dalam kesulitan spiritual
yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dan dalam dirinya sendiri dalam
tekanan batin, gangguan perasaan dan tidak mampu berkonsentrasi maupun
faktor lain yang berasal dari luar dirinya, seperti pengaruh lingkungan hidup
yang menggoncang perasaan dan penyebab lain, banyak menimbulkan
hambatan batin anak. Untuk mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi
sebab munculnya kesulitan mental, spiritual, atau sebab yang banyak
menimbulkan tekanan batin, maka dalam upaya mengadakan bimbingan
agama menurut pendapat Arifin. M.Ed, dapat menggunakan metode-metode
sebagai berikut:
a) Metode Interview (wawancara)
Adalah suatu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat
dijadikan pemetaan, dibimbing pada saat tertentu yang memerlukan
bantuan. Wawancara di sini sebagai salah satu metode untuk memperoleh
informasi tentang sesuatu yang dihadapi klien serta dalam rangka
pendekatan

personal

pelaksanaannya

anak

agar

lebih

akan

akrab

diberi

dan

lebih

fair.

pertanyaan-pertanyaan

Dalam
yang

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
b) Metode group girence (kelompok)
Dengan menggunakan kelompok pembimbing atau penyuluh akan
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mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan anak bimbing
dalam kelompok itu akan mendapatkan pandangan baru tentang dirinya
dari orang lain. Dalam metode ini dapat timbul kemungkinan
diberikannya group therapy yang fokusnya berbeda dengan individu
konseling. Kelompok di sini tentunya untuk memperindah dalam
penyampaian materi, mengkoordinasi dan untuk efisiensi waktu. Dalam
pelaksanaannya, klien akan di kelompok-kelompokkan sesuai berat
ringannya permasalahan.
c) Metode yang dipusatkan pada keadaan klien (clientcentered
method)
Hal ini sering disebut non direktif (tidak mengarahkan). Dalam metode
ini dapat dasar pandangan bahwa klien sebagai makhluk yang bulat yang
mempunyai kemampuan berkembang sendiri. Metode ini cocok
dipergunakan untuk konselir agama. Karena akan lebih memahami
keadaan. Klien yang biasa bersumber dari perasaan yang banyak
menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan dan gangguan jiwa
lainnya. Metode ini banyak dalam pendekatan perorangan dan
menyesuaikan keadaan diri klien.
d) Directive counseling
Merupakan bentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena
konselor secara langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap
problem yang oleh klien disadari menjadi sumber kecemasannya. Metode
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ini tidak hanya digunakan oleh konselor melainkan juga oleh para guru,
dokter sosial walker dan sebagainya dalam rangka usaha mencapai
informasi tentang keadaan diri klien. Pelaksanaan metode ini adalah
dengan menggunakan pertanyaan dan konselor langsung menanggung
setiap pelaksanaannya.
e) Metode pencerahan (executive metode)
Metode ini hampir sama dengan metode client centered hanya
perbedaannya hanya dalam mengorek sumber perasaan yang dirasa
menjadi beban tekanan batin klien serta mengaktifkan kekuatan atau
kejiwaan klien (potensi dinamis). Dengan melalui pengertian tentang
realitas situasi yang dialami olehnya. Metode ini dikenal oleh. Suwand
Willner yang menggambarkan konseling agama sebagai “training the
loner”. Yakni konseling perlu membelokkan sudut pandang klien yang
dirasakan sebagai problem hidupnya kepada sumber kekuatan konflik
batin, mencerahkan konflik tersebut seta memberikan “insight”ke arah
pengertian mengapa ia merasakan konflik batin.15 Dalam hal ini konselor
memberikan pandangan-pandangan baru tentang arti kehidupan yang
sebenarnya dan mengarahkan untuk melupakan permasalahan yang
dihadapi dengan memberikan perhatian klien pada kewajiban yang harus
dilakukan dalam hidupnya.
6. Langkah-langkah Bimbingan Konseling Islam
15

Arifin, Op. Cit. h.52-55
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Langkah-langkah Bimbingan dan Konseling Islam Untuk dapat
melaksanakan proses konseling dengan baik diperlukan adanya pemahaman
yang mendalam mengenai keadaan individu dengan masalahnya. Dalam hal
ini penulis mencoba mengemukakan langkahlangkah Bimbingan dan
Konseling, dimana pelaksanaan konseling mempunyai beberapa langkah
sebagai cara untuk membantu klien mencari pemecahan masalah. Langkahlangkah tersebut antara lain:
a. Identifikasi Masalah, langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui
masalah beserta gejala-gejala yang nampak.
b. Langkah Diagnosis yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang
dihadapi klien beserta latar belakangnya.
c.

Langkah Prognosis yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan apa
yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah.

d. Langkah Terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan apa yang telah
dilakukan dalam langkah prognosa.
e.

Langkah Evaluasi

dan Follow up.

Merupakan langkah

yang

dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh mana langkah terapi
yang telah dilakukan telah mencapai hasilnya.16
Dalam hal ini, langkah follow up (tindak lanjut) dilihat dari
perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh serta

16

Aswadi, 2009, Iyadah dan Ta‟ ziyah Perspektif Bimbingan Konseling Islam, Surabaya:
Dakwah Digital Press, hlm. 39-40
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merupakan langkah membantu klien memecahkan masalah-masalah baru
yang berkaitan dengan masalah semula.

B. Sikap Fiksasi
1. Sikap
a. Pengertian Sikap
Puluhan definisi dan pengertian dari sikap, pada umumnya dapat
dimasukkan ke dalam salah satu diantara tiga kerangka pemikiran. Pertama
adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti
Louis Thurstone, Lensis Likert, dan Charles Osgood. Menurut mereka,
sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan.
Kelompok pemikiran yang kedua diwakili oleh para ahli seperti Chave,
Bogardus, LaPierre, Mead, dan Gordon Allport. Menurut mereka sikap
merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan
cara-cara tertentu. Kesiapan di sini merupakan kecenderungan potensial
untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada
stimulus yang menghendaki adanya respon. Kelompok pemikiran yang
ketiga adalah kelompok yang berorientasi kepada skema triadic (triadic
scheme). Menurut kelompok ini suatu sikap merupakan konstelansi
komponenkomponen

kognitif,

afektif,

dan

konatif

yang

saling
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berinteraksidalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap
obyek.17
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa sikap adalah suatu bentuk reaksi perasaan atau respons
atas stimulus sosial yang telah terkondisikan dan berhubungan langsung
dengan komponen kognitif, afektif, dan konatif.

b. Struktur sikap
Mengikuti skema triadic, struktur sikap terdiri dari tiga komponen
yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif (cognitive), komponen
afektif (affective), dan komponen konatif (conative).
Berkaitan dengan hal-hal tersebut pada umumnya pendapat yang banyak
diikuti ialah bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang membentuk
struktur sikap, yaitu:
1) Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang
berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal
yang berhubungan dengan bagaimana orang mempresepsi terhadap
objek sikap.

17

Saifuddin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Ed. II, Cet.
XII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 4-5
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2) Komponen afektif (komponen emosonal), yaitu komponen yang
berhubungan dengan rasa senang atau tidak sennag terhadap objek
sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak
senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukan arah
sikap, yaitu positif dan negatif.
3) Komopnen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu
komponen yang berhubungan dengan kecendrungan bertindak terhadap
objek sikap. Komponen ini menunjukan intensitas sikap,yaitu
menunjukan besar kecilnya kecendrungan bertindak atau berperilaku
seseorang terhadap suatu objek sikap.
Komponen-komponen tersebut diatas merupakan komponen yang
membentuk struktur sikap. Analisis dengan melihat komponen-komponen
yang membentuk sikap disebut analisis komponen atau analisis sturktur.18

c. Pembentukan dan perubahan sikap
Sikap timbul karena adanya stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu
banyak dipengaruhi pernagsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan
misalnya:keluarga, norma, golongan, Agama, dan adat istiadat. Dalam hal
ini keluarga mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap
putra-putrinya. Sebab kelurargalah sebagai kelompok primer bagi anak
merupakan pengaruh yang paling dominan.
18

Ibid .h..127-128.
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Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial yang tertentu,
mislanya:ekonomi,

politik,

Agama

dan

sebagainya.

Di

dalam

perkembanganya sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan, norma-norma
atau group. Hal ini mengakibatkan perbedaan sikap antara individu satu
dengan individu lain karena perbedaan pengaruh atau lingkungan yang
diterima.Sikap tidak terbentuk tanpa interaksi manusia, terhadap objek
tertentu atau suatu objek.19
d. Analisis sikap
Sikap selain dianalisis dengan analisis struktur atau analisis
komponen, juga dapat dianalisis fungsi, yaitu suatu analisis mengenai
sikap dengan melihat fungsi sikap. Menurut Katz sikap mempunyai empat
fungsi, yaitu:
1) Fungsi instrumental, atau fungsi penyesuain, atau fungsi manfaat.
Fungsi ini adalah berkaitan dengan sarana-tujuan. Disini sikap
merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang memandang sampai
sejauh mana objek sikap dapat digunkan sebagai sarana atau sebagai alat
dalam rangka mencapai tujuanya, maka orang akan bersikap positif
terhadap objek sikap tersebut, demikian sebaliknya bila onjek sikap
menghambat dalam pencapaian tujuan maka, orang akan bersikap
negatif terhadap objek sikap yang bersangkutan. Karena itu fungsi ini

19

Abu Ahmadi, Psikologi sosial(Jakarta:Rineka cipta,2009) h. 156-157
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juga disebut fungsi manfaa(utility), yaitu sampai sejauh mana manfaat
objek sikap dallam rangka pencapaian tujuan.
2) Fungsi pertahanan ego
Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk
mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang
pada waktu yang bersangkutan terancam keadaan dirinya tau egonya.
Demi untuk mempertahankan egonya, orang yang bersangkutan
mengambil sikap tertentu. Misal orang tua mengambil sikap tertentu
untuk mempertahankan egonya, dalam keadaan terdesak pada waktu
diskusi dengan anaknya.
3) Fungsi ekspresi nilai
Sikap yang ada pada diri sesorang merupakan jalan bagi individu
untuk mengespresikan nilai yang ada pada dalam dirirnya. Dengan
individu mengambil sikap tertentu terhadap nilai tertentu, ini
menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu yang
bersangkutan. Sistem nilai apa yang ada pada diri individu dapat dilihat
dari sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan terhadap nilai
tertentu.
4) Fungsi pengetahuan
Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti,dengan
pengalaman-pengalamanya,

untuk

dapat

memeperoleh

ilmu

pengetahuana. Elemen-elemen dari pengalamnya yang tidak konsisten
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dengan apa yang diketahui oleh individu, akan disusun kembali atau
dubah sedemikian rupa hingga menjadi konsisten. Ini berarti bila
seseorfang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek , menunjukan
tentang pengetahuan orang tersebut terhadap objek sikap yang
bersangkutan.
e.

Determinan Sikap
Bila dilihat mengenai apa yang menjadi determinan sikap, ternyata
cukup banyak. Yaitu faktor fidiologis, faktor pengalaman langsung terhadap
objek sikap, kerangka acuan, komunikasi sosial.
1) Faktor fisiologis
Faktor fisilogis seseorang akan ikut menentukan bagaimana sikap
seseorang. Berkaitan dengan ini ialah faktor umur dan kesehatan. Pada
umumnya orang muda sikapnya lebih radikal dari pada sikap orang yang
lebih tua, sedangkan pada orang dewasa sikapnya lebih moderat.
Dengan demikian masalah umur akan berpengaruh pada sikap
seseorang. Orang yang sering sakit lebih beesikap tergantung daripada
orang yag tidak sering sakit.
2) Faktor pengalaman langsung terhadap suatu objek sikap
Bagaimana

sikap

seseorang

terhadap

objek

sikapa

akan

dipengaruhi oleh pengalaman langsung orang yang bersangkutan dengan
objek tersebut. Misal orang yang mengalami peperangan yang sangat
mengerikan, akan mempunyai sikap yang berbeda dengan orang yang
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tidak mengalami peperangan terhadap objek sikap peperangan.Orang
akan mempunyai sikap yang negatif terhadap peperangan terhadap dasar
pengalamnya.
3) Faktor kerangka acuan
Kerangka acuan merupakan faktor yang penting dalam sikap
seseorang, karena kerangka acuan ini akan berperan terhadap pobjek
sikap. Bila kerangka acuan tidak sesuai dengan objek sikap , maka orang
akan mempunyai sikap uyang negatif pterhadap objek sikap tersebut.
Misal terhadap masalah hubungan seksual sebelum perkawinan.
4) Faktor komunikasi sosial
Faktor komunikasi sosial sangat jelas menjadi determinan sikap
seseorang,dan faktor ini banyak diteliti. Komunikasi sosial berwujud
informasi dari seseorang kepada orang lain dapat menyebabkan
perubahan sikap yang ada pada diri seseorang yang bersangkutan.

f. Ciri-ciri sikap
Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa sikap merupakan faktor
yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong atau menimbulkan
perilaku tertentu. Walaupun demikian sikap mempunyai segi-segi
perbedaan dengan pendorong-pendorong lain yang ada dalam diri manusia
itu. Oleh karena itu untuk membedakan sikap dengan pendorong-
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pendorong yang lain, ada beberapa ciri atau sifat dari sikap tersebut.
Adapun ciri-ciri sikap itu adalah:
1) Sikap itu tidak dibawa sejak lahir
Ini berarti bahwa manusia pada waktu dilahirkan belum
membawa sikap-sikap tertentu terhadap suatu objek. Karena sikap tidak
dibawa sejak individu dilahirkan, ini berarti bahwa sikap itu terbentuk
dalam perkembangan individu yang bersangkutan. Oleh karena sikap itu
terbentuk atau dibentuk , maka sikap itu dapat dipelajari , dan karenanya
sikap itu dapat berubah.
2) Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap
Oleh karena itu sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam
hubunganya dengan objek-objek tertentu, yaitu melalui proses persepsi
terhadap objek tersebut. Hubungan yang positif atau negatif antara
individu dengan objek tertentu , akan menimbulkan sikap tertentu pula
dari individu terhadap objek tersebut.
3) Sikap dapat tertuju pada satu objek saja , tetapi juga dapat tertuju pada
sekumpulan objek-objek
Bila seseorang mempunyai sikap yang negatif pada seseorang,orang
tersebut akan mempunyai kecenderungan untuk menunjukan sikap yang
negatif pula kepada kelompok dimana seseorang tersebut tergabung
didalamnya.

Di

sini

terlihat

menggeneralisasikan objek sikap.

adanya

kecendurangan

untuk
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4) Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar
Kalau sesuatu sikap telah terbentuk dan telah merupakan nilai dalam
kehidupan seseorang, secara relatif sikap itu akan lama bertahan pada
diri seseorang yang bersangkutan. Sikap tersebut akan sulit berubah, dan
kalupun dapat berubah akan memakan waktu yang relatif lama, tetapi
sebaliknya bila sikap itu belum begitu mendalam ada dalam diri
seseorang, maka sikap tersebut secara relatif tidak bertahan lama dan
sikap tersebut akan mudah berubah.
5) Sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi
Ini berarti bahwa sikap terhadap sesuatau objek tertentu akan selalu
diikuti oleh perasaan tertentu yang dapat bersifat positif (yang
menyenangkan) terhadap objek tersebut. Di samping itu sikap juga
mengandung motivasi, ini berarti bahwa sikap itu mempunyai
dayadorong bagi individu untuk berperilaku secara tertentu terhadap
objek yang dihadapinya.
Ciri-ciri tersebut diatas merupakan ciri-ciri sikap yang dapat
digunakan untuk membedakan sikap dengan pendorong-pendorong lain
yang ada dalam diri manusia.

g. Perubahan dan pengubahan sikap
Seperti yang telah dikemukakan diatas sikap terbentuk dalam
perkembangan individu, karenanya faktor pengalaman individu individu
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mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembentukan sikap
individu yang bersangkutan. Namun demikian pengaruh luar itu sendiri
berjumlah cukup meyakinkan untuk dapat menimbulkan atau membentuk
sikap tersebut, sekalipun diakui bahwa faktor pengalaman adalah faktor yang
penting. Karena itu dalam pembentukan sikap faktor individu sendiri akan
ikut serta menentukan terbentuknay sikap tersebut. Misal yang bersangkutan
akan memegang peranan yang penting pula dalam rangka apakah sesuatu
dari luar itu dapat diterima atau tidak . Karena itu secara garis besar
pembentukan atau perubahan sikap itu akan ditentukan oleh dua faktor yaitu:
1) Faktor individu itu sendiri atau faktor dalam
Bagaimana individu menanggapi dunia luarnya bersifat selektif, ini
berarti bahwa apa yang datang dari luar tidak semuanya begitu saja
diterima, tetapi individu mengadakan seleksi mana yang akan diterima,
dan mana yang akan ditolaknya. Hal ini berkaitan erat dengan apa yang
telah ada dalam diri individu dalam menanggapi pengaruh dari luar
tersebut. Hal ini akan menentukan apakah sesuatu dari luar dapat
diterima atau tidak, karena itu faktor individu justru merupakan faktor
penentu.
2) Faktor luar atau faktor ekstern
Yang dimaksud dengan faktor luar adalah hal-hal atau keadaan
uyang ada di luar diri individu yang merupakan stimulus untuk
membentuk atau mengubah sikap. Dalam hal ini terjadi dengan
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langsung dalam arti hubungan secara langsung antara individu dengan
individu lain, antara individu dengan kelompok atau antara kelompokdengan kelompok.

2. Fiksasi
Fiksasi adalah terhentinya berkembangan moral pada individu dalam
tahap perkembangan tertentu,

karena individu merasa perkembangan

selanjutnya sangat sungkar untuk dihadapi sehingga memilih tetap pada
perkembangan dimana individu tersebut sangat nyaman pada posisi tersebut.
Apabila

tetap

maju

pada

perkembangan

selanjutnya,

maka

akan

menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Bentuk kecemasan
yang dialami yaitu individu merasa tidak mampu dan takut tidak bisa untuk
melangkah maju, dan individu cenderung frustasi yaitu memilih menetap
pada tingkah laku yang membuatnya merasa nyaman pada tahap tersebut.
Bentuk frustasi yang nampak yaitu ketika individu kecewa akibat kegagalan
didalam menegrjakan sesuatu yang tidak berhasil kemudian menyerah.
Kecemasan dan frustasi berakibat pada individu yang tidak bisa mandiri
secara finansial, dan keinginan bergantung pada individu lain sangat kuat.
Ketergantungan secara berebihan pada individu lain akan terus menerus
dilakukan sehingga mengalami ketidaksadaran bahwa ia telah terfiksasi.
Perkembangan kepribadian yang normal berarti terus bergerak maju atau
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progresif, sedangkan perkembangan kepribadian yang tidak normal akan
mengalami kemunduran atau regresif.20
Para psikoanalisa mengatakan bahwa perilaku fiksasi dihasilkan oleh
kesenangan berlebi-lebihan atau rasa frustasi berlebih-lebihan ditahap
perkembangan tertentu.21 Kesenangan yang berlebih-lebihan dipandang lebih
kearah negatif, misalnya anak yang sering menyontek saat ujia sekolah
kepada teman-temanya. Ketika anak tersebut sudah merasa nyaman dengan
perilakunya tersebut maka anak merasa senang yang berlebihan pada tahap
tersebut. Dengan kesenangan yang berlebihan itu anak cenderung tidak mau
berusaha dan merasa tidak mau berusaha dan merasa tidak mampu
mengerjakan tugas secara manidir, dan akan terus mengulami kebiasaan
menyontek tersebut. Dari sini bisa dilihat bahwa dengan kesenangan yang
berlebih anak akan selalu bergantung pada individu lain.
Secara teknis fiksasi adalah libido yang tetap melekat pada tahap
perkembangan primitif yang lebih awal (Frued, 1917/1963), fiksasi bisa
dimaksudkan sebagai suatu keinginan individu yang tetap melekat pada
tahap perkembangan sebelumnya. Seperti mekanisme pertahanan lain,
fiksasi digunakan oleh semua orang. Orang yang terus -menerus
memperoleh kenikmatan dari memakan, merokok atau berbicara telah

20

Alwisol, Psikologi Kepribadian, ( Malang : UMM Press, 2009), hal 26
William Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka belajar,
2007), hal 392
21
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mengalami fiksasi oral, sedangkan orang yang terobsesi dengan kerapian dan
keteraturan (ketertiban) mungkin mengalami fiksasi anal.22
Seseorang yang selau bergantung pada orang lain akan mengalami
keterlambatan dalam perkembangan psikisny. Serta menghambat anak untuk
belajar mandiri. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpukan bahwa
perilaku fiksasi adalah suatu reaksi perasaan atau respon atau stimulus sosial
yang berupa kecemasan, dan bentuk reaksinya adalah bergantung pada orang
lain.

C. Anak
1. Pengertian anak
Adapun yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah semua orang yang
berusia di bawah 18 tahun (Tunggal, 2003: 9). Menurut monks (1985: 91)
anak umur 9-18 tahun merupakan masa perkembangan dan masa peralihan
atau masa persiapan menuju kedewasaan, dalam perkembangan yang di
lewati anak, diperlukan bimbingan terhadap perkembangan emosi anak
karena tentunya banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang diserap dan
tidak terkontrol oleh anak. Masa anak-anak(sejak usia 2 tahun sampai masa
remaja) periode ini biasanya dibagi menjadi 2 bagian,yaitu:

22

Yustinus Semiun OFM, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud, ( Yogyakarta: Kanisus,
2006), hal 99
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a. Masa anak-anak (sejak usia 2 tahun sampai 6 tahun). Periode ini
merupakan masa prasekolah atau masa kehidupan berkelompok. Anak
pada masa ini berusaha untuk menguasai lingkunganya dan mulai
belajar untuk mengadakan penyesuaian sosial.
b. Masa kanak-kanak ahir (sejak usia 6-13 tahun untuk anak perempuan
daan 14 tahun untuk anak laki-laki) Dalam periode ini terjadi
kematangan

seksual

dan

anak

mulai

memasuki

masa

remaja,perkembangan utama dalam masa ini adalah soisalisasi, anak
berada pada usia sekolah dasar atau kehidupan berkelompok.23

2. Periodisasi Dan Ciri Khas Umum Anak Sd
Pada tahapan Psikologi Perkembangan, usia 7-12 tahun masuk dalam
kategori tahapusia akhir. Masa ini disebut juga:
a. Masa sekolah : perubahan sikap, nilai, dan perilaku
b.

Masa sulit : pengaruh teman

c. Imitasi sosial, masa berkelompok, masa penyesuaian diri Masa kanakkanak ini dibagi menjadi dua fase:
1) Masa kelas-kelas rendah Sekolah Dasar yang berlangsung antara usia
6/7 tahun – 9/10 tahun, biasanya mereka duduk di kelas 1, 2 dan 3
Sekolah Dasar.
23

Sutjihati somantri, Psikologi Anak Luar Biasa (Bandung:Refika Aditama, 2012),h. 3.
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2) Masa kelas-kelas tinggi Sekolah Dasar, yang berlangsung antara usia
9/10 tahun – 12/13 tahun, biasanya mereka duduk di kelas 4, 5 dan 6
Sekolah Dasar.
Adapun ciri-ciri anak masa kelas-kelas rendah Sekolah Dasar adalah :
a) Ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah
b) Suka memuji diri sendiri
c) Kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, tugas atau
pekerjaan itu dianggapnya tidak penting.
d) Suka membandingkan dirinya dengan anak lain, jika hal itu
menguntungkan dirinya.
e) Suka meremehkan orang lain.

Ciri-ciri khas anak masa kelas-kelas tinggi Sekolah Dasar adalah :
1) Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari
2) Ingin tahu, ingin belajar dan realistis
3) Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus
4) Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi
belajarnya di sekolah
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5) Anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau peergroup untuk
bermain

bersama,

mereka

membuat

peraturan

sendiri

dalam

kelompoknya.24
3. Prinsip Perkembangan Yang Menjadi Pegangan Pendidik Dan
Orangtua
Prinsip-prinsip perkembangan (Eggen & Kauchack, 2004) ;
a. Pembelajaran

(learning-the

activity

of

obtaining

knowlege)

berkontribusi pada perkembangan. Pembelajaran merujuk adanya
pemahaman dan kemampuan yang meningkat.
b. Pengalaman meningkatkan perkembangan
c. Interaksi sosial merupakan hal yang esensial pada perkembangan.
Interkasi sosial memberikan kesempatan untuk dapat berbagi,
membandingkan pengetahuan, apa yang dipercayadan persepektif yang
berbeda
d. Perkembangan yang kuat (hebat) bergantung pada bahasa. Bahasa
merupakan medium untuk berfikir and sebuah kendaraan untuk berbagi
ide dan pengalaman sosial
e. Perkembangan adalah berkelanjutan dan relatif teratur.
f. Individu berkembang dengan irama yang berbeda

Rita Eka Izzaty, “Perkembangan Anak Usia 7 – 12 Tahun” Makalah Staf Pengajar UNY,
Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan/Mei 2009
24
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g. Perkembangan

juga

dipengaruhi

oleh

kematangan,

kontrol

genetis,umur.25
4. Tugas Perkembangan
Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak adalah ;
a.

Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain Sebagai
makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat
mengenai diri sendiri

b. Belajar bergaul dengan teman sebaya
c. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita
d. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca,
menulis dan berhitung
e. Mengembangkan

pengertian-pengertian

yang

diperlukan

untuk

kehidupan seharihari
f. Mengembangkan kata batin, moral dan skala nilai
g. Mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga
h. Mencapai kebebasan pribadi.
5. Perkembangan Anak Usia 7-12 Tahun
a. Pertumbuhan Fisik
1) Pertumbuhan fisik ditandai dengan : lebih tinggi, berat, dan kuat.
Dalam hal ini peran gizi penting.

25

Ibid
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2) Perubahan pada sistem tulang, otot dan keterampilan gerak : berlari,
memanjat,melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda.
3) Kegiatan fisik sangat perlu  utk melatih koordinasi dan kestabilan
tubuh dan energi yang tertumpuk perlu penyaluran.
4) Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang, Anak
menjadi lebih tinggi,lebih berat, lebih kuat serta belajar berbagai
keterampilan. Perubahan nyata terlihat pada system tulang, otot dan
keterampilan gerak Berlari, memanjat,melompat, berenang, naik
sepeda, main sepatu roda adalah kegiatan fisik dan keterampilan
gerak yang banyak dilakukan oleh anak. Pada prinsipnya selalu aktif
bergerak penting bagi anak. Perbedaan seks dalam pertumbuhan
fisik menonjol dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hampir tidak
nampak.26
b. Perkembangan Bicara
Berbicara lebih selektif, ngobrol berkurang, penekanan sebagai
bentuk komunikasi, bukan hanya latihan verbal.Berbicara merupakan
alat komunikasi terpenting dalam berhubungan dengan orang lain.
Bertambahnya

kosa

kata

yang berasal

dari

berbagai

sumber

menyebabkan semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki. Bila
pada masa kanak-kanak awal anak berada pada tahap mengobrol, maka

26

Ibid ,h.2
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kini kegiatan bicara makin berkurang. Pada umumnya anak perempuan
berbicara lebih banyak daripada anak laki-laki karena anak laki-laki
berpendapat bahwa terlalu banyak berbicara kurang sesuai dengan
perannya sebagai laki-laki.
c. Perkembangan Kognitif
Jean Piaget (1896-1980) seorang ahli psikologi berkebangsaan
Swiss melakukan studi mengenai perkembangan kognitif anak secara
intensif dengan pengamatan yang cermat selama bertahun-tahun. Piaget
mengembangkan teori bagaimana kemampuan anak untuk berfikir
melalui satu rangkaian tahapan.Mulai timbul pengertian tentang jumlah,
panjang, luas dan besar.
Anak dapat berfikir dari banyak arah atau dimensi pada satu objek.
Mengalami kemajuan dalam pengembangan konsep. Pengalaman
langsung sangat membantu dalam berfikir. Oleh karenanya Piaget
menamakan tahapan ini sebagai tahapan operasional konkret. Pada masa
ini

umumnya

egosentrisme

mulai

berkurang.

Anak

mulai

memperhatikan dan menerima pandangan orang lain. Berkurang rasa
egonya dan mulai bersikap sosial. 27
Materi pembicaraan mulai lebih ditujukan kepada lingkungan
sosial, tidak pada dirinya saja Terjadi peningkatan dalam hal

27

Ibid , h..4
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pemeliharaan, misalnya mulai mau memelihara alat permainannya.
Mengelompokkan benda-benda yang sama ke dalam dua atau lebih
kelompok yang berbeda.
Anak mampu mengklasifikasikan objek menurut beberapa tandadan
mampu menyusunnya dalam suatu seri berdasarkan satu dimensi, seperti
misalnya tinggi dan berat.Anak mampu berfikir logis mengenai objek
dan kejadian, meskipun masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya
konkret, dapat digambarkan atau pernah dialami. Meskipun sudah
mampu berfikir logis, tetapi cara berfikir mereka masih berorientasi
pada kekinian. Baru pada masa remajalah anak dapat benar-benar
berfikir abstrak, membuktikan hipotesisnya dan melihat berbagai
kemungkinan dimana anak sudah mencapai tahapan berfikir operasi
formal.
Anak telah mampu menggunakan simbol-simbol untuk melakukan
suatu kegiatan mental, mulailah digunaka logika. Misalnya : Seorang
anak yang berusia 8 tahun diberi 3 balok yang saling berbeda
ukurannya, yaitu balok X,Y dan Z. Anak akan dengan tepat mengatakan
bahwa balok X lebih besar daripada balok Y, balok Y lebih besar
daripada balok Z, dan balok X lebih besar daripada balok Z. Anak dapat
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berfikir secara logis tanpa harus membandingkan pasang demi pasang
secara langsung.28
d. Perkembangan Emosi
Adapun ciri-ciri emosi pada anak adalah sebagai berikut :
1) Emosi anak berlangsung relatif lebih singkat (sebentar), hanya
beberapa menit dan sifatnya tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena
emosi anak menampakkan dirinya di dalam kegiatan atau gerakan
yang nampak, sehingga menghasilkan emosi yang pendek, tidak
seperti pada orang dewasa yang dapat berlangsung lama. Emosi
yang khusus pada anak-anak adalah : kesedihan, kemurungan,
ketakutan, ketegangan,kebahagiaan, humor dan sebagainya.
2) . Emosi anak kuat atau hebat . Hal ini terlihat bila anak : takut,
marah atau sedang bersenda gurau. Mereka akan tampak marah
sekali, takut sekali, tertawa terbahakbahak meskipun kemudian
cepat hilang. Pada orang dewasa meskipun ia takut, ketakutan itu
tidak begitu nampak kuat, begitu juga bila marah atau bersenda
gurau,marah dan tertawanya dikendalikan.
3) Emosi anak mudah berubah. Sering kita jumpai seorang anak yang
baru saja menangis berubah menjadi tertawa, dari marah berubah
tersenyum. Sering terjadi perubahan, saling berganti-ganti emosi,

28

Ibid, h. .6
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dari emosi susah ke emosi senang dan sebaliknya dalam waktu yang
singkat.
4) Emosi anak nampak berulang-ulang. Hal ini timbul karena anak
dalam proses

perkembangan kearah kedewasaan.

Ia

harus

mengadakan penyesuaian terhadap situasi di luar, dan hal ini
dilakukan secara berulang-ulang. Anak sering menangis, sering
marah, sering takut. Mungkin anak sehari menangis 7 kali, marah 5
kali dan seterusnya.
5) Respon emosi anak berbeda-beda. Pengamatan terhadap anak
dengan berbagai tingkat usia menunjukkan bervariasinya respon
emosi. Pada waktu bayi lahir, pola responnya sama. Secara
berangsur-angsur,

pengalaman

belajar

dari

lingkungannya

membentuk tingkah laku dengan perbedaan emosi secara individual.
Misalnya : Anak yang dibawa ke dokter gigi, responnya ada yang
tertawa, ada yang menangis, ada yang tidak memperlihatkan reaksi
apapun.
6) Emosi anak dapat diketahui atau dideteksi dari gejala tingkah
lakunya.Meskipun anak kadang-kadang tidak memperlihatkan reaksi
emosi yang nampak dan langsung, namun emosi itu dapat diketahui
dari tingkah lakunya, misalnya melamun, gelisah, menghisap jari,
sering menangis dan sebagainya.
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7) Emosi anak mengalami perubahan dalam kekuatannya. Suatu ketika
emosi itu begitu kuat, kemudian berkurang. Emosi yang lain mulamula lemah kemudian berubah menjadi kuat. Misalnya : Seorang
anak memperlihatkan rasa malu-malu di tempat yang masih asing.
Kemudian ketika ia sudah tidak merasa asing lagi rasa malunya
berkurang atau bahkan hilang.
8) Perubahan

dalam

ungkapan-ungkapan

emosional.

Anak-anak

memperlihatkan keinginan yang kuat terhadap apa yang mereka
inginkan. Ia tidak mmempertimbangkan bahwa keinginan itu
merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, juga tidak
mempertimbangkan bahwa untuk memenuhi keinginannya itu
memerlukan biaya yang tidak terjangkau oleh orang tuanya. Bila
keinginannya tidak terpenuhi ia akan marah. Sebaliknya jika ia
merasa senang,bahagia, tanpa melihat tempat dan waktu ia akan
tersenyum dan tertawa, meskipun orang lain kadang-kadang tidak
mengetahui apa yang dirasakan oleh anak.29
Dalam suatu bimbingan perlu adanya pemahaman individu yang dilakukan
oleh pembimbing dalam melaksanakan proses bimbingan tersebut, yang dimaksut
dengan pemahaman individu disini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang untuk mengerti, memahami individu lain. Karena pemahaman individu

29

Ibid, h.8
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terdapat di dalam bimbingan, kita tidak mungkin dapat memberikan pertolongan
kepada seseorang sebelaum kita kenal atau paham dengan orang tersebut. Salah satu
hal yang penting dalam bimbingan ialah memahami individu secara keseluruhan baik
masalah yang dihadapi maupun latar belakangnya. Dengan demikian individu akan
memperoleh bantuan yang tepat dan terarah. Dengan kata lain perlunya pemahaman
individu dalam layanan bimbingan adalah agar individu memperoleh bantuan yang
sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan apa yang diharapkannya.
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BAB III
TPA AL -FALAAH KECAMATAN GEDONG TATAAN

A. Gambaran Umum TPA Al-falaah Kecamatan Gedong Tataan
1. Letak Geografis TPA Al-Falaah
TPA AL Falaah terletak di di komplek masjid Al-falaah dengan luas
Tanah sekitar : ± 10x12 m2, pembelajaran dilakukan di gedung masjid
yang terpisah di lantai 2 dan samping masjid dengan luas 24m2, sarana yang
tersedia meliputi kamar kecil, tempat berwudhu, sarana bermain, meja, AlQuran, buku iqra , ruang sekertariat Dll Al-Falaah tepatnya terletak di sebelah
jalan Candi Wulan, secara geografis TPA Al Falaah berbatasan dengan :
a. Sebelah barat berbatasan dengan Toko Bapak Ahmad
b. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya
c. Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Bapak Samun
d. Sebelah selatan berbatasan dengan lapangan Volly.1
2. Sejarah Singkat Berdirinya TPA Al-Falaah
Pada tahun 1987 pengurus masjid Al-Falaah merasa prihatin dengan
keadaan masjid yang sepi (tidak ada kegiatan keagamaan) yang dilakukan
oleh pihak takmir adalah pada saat itu adalah dengan membuka kegiatan
mengaji yang awalnya dulu murid pertamanya adalah anaknya yang bernama
1

Profil TPA Al Falaah 2016, Dokumen, dicatat pada tangga l 5 Febuari 2017.
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bapak Sutam yang sekarang menjadi seorang ketua pengurus masjid setelah
ayahnya yang seorang imam Masjid meninggal bapak sutam lah yang
meneruskan kegitan belajar mengaji yang pada awalnya masih sangat sedikit
yang mengikuti, setelah beberapa tahun kemudian mulai banyak anak-anak
yang mengikuti kegiatan mengaji, pada saat itu kegiatan mengajar tidak
dilakukan di Masjid namun di rumah-rumah warga yaitu pada saat itu ustajah
uswatun dan takmir Masijd lainya yang merasa terpanggil untuk
melaksanakan tugas dakwah yang bersedia secara sukarela mengajar anakanak Sesa tersebut dengan tujuan memberantas buta huruf AL-Quran dan
melahirkan anak-anak yang Qurani dan berahlak mulia.
TPA Al-Falaah pada ahirnya diresmikan pada tahun 2000 berada di
bawah Yayasan Al- amin yang di ketuai oleh Bapak Heriyanto. Setelah
diresmikan banyak anak-anak yang berdatangan dan sekarang sudah
berkembang sangat pesat dengan ustad dan ustajah yang berlatarbelakang
pondok pesantren dan ada juga yang sudah menempu pendidkan tinggi dan
mempunyai ahlak yang baik.2
3. Gambaran Umum Pembelajaran di TPA Al -Falaah
TPA Al-Falaah merupakan suatu lembaga taman pendidikan Al-Quran
yang berada di Kecamatan Gedong tataan. Pembelajaran dilaksanakan satu
minggu penuh yang terdiri dari kelas MDI, MDS, TK, PAUD yang terdiri
dari anak-anak berusia dini sampai anak yang berada di usia remaja. Proses
2

Profil TPA Al Falaah 2016, Dokumen, dicatat pada tangga l 5 Febuari 2017.
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pembelajaran dimulai dari jam 1 siang yang dimulai dari anak usia 5-6 tahun
dan sore hari jam 4.50 dimulai dari anak usia 7-16 tahun.
Dalam proses pembelajaran metode pembelajaran yang ditetapkan adalah
metode klasikal dan privat. Metode klasikal dilaksanakan dengan hafalanhafalan doa-doa sehari-hari, materi hafalan surat pendek, praktek sholat.
Sedangkan materi Privat dilaksanakan dengan pembejaran iqra dan membaca
Al-Quran dan bimbingan keagamaan bagi anak-anak. Selain kegiatan tersebut
agar anak tidak merasa jenuh pihak TPA Al-Falaah menyelingi dengan
permainan, selain itu pada setiap hari saptu atau minggu diadakan olahraga
bersama santri-santri TPA.3
4. Visi, Misi, Tujuan TPA AL-Falaah
a. Visi TPA yaitu menyiapkan generasi Qur’ani menyongsong masa depan
gemilang.
b. Misi TPA yaitu misi pendidikan dan dakwah islamiyah.
c. Tujuan dan target TPA yaitu untuk menyiapkan anak didiknya agar
menjadi generasi Qurani. Untuk tercapainya tujuan ini, TPA perlu
merumuskan pula target-target operasionalnya. Dalam waktu kurang lebih
1 tahun diharapkan setiap anak didik akan memiliki kemampuan:
1) Membaca Al Quran dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
2) Melakukan shalat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana yang
islami.
3

Profil TPA Al Falaah 2016, Dokumen, dicatat pada tangga l 5 Febuari 2017
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3) Hafal beberapa surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan dan do’a seharihari.
4) Menulis huruf Al Quran.4
5. Sruktur Organisasi TPA Al -Falaah

a. Bagan 1.1
Struktur Yayasan Al-amin5
Pimpinan Yayasan
Heriyanto

Sekertaris

Bendahara Yayasan

Ust. Toriq

Surono

Tokoh Masyarakat
Wasiman

4
5

Profil TPA Al Falaah 2016, Dokumen, dicatat pada tanggal 5 Febuari 2017.
Profil TPA Al Falaah 2016, Dokumen, l 5 Febuari 2017.
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b. Bagan 1.2
Struktur TPA AL-Falaah
Kepala TPA
Ustadz. Toriq

Bendahara

Sekertaris

Ustadz. Supriyanto

Nasurudin Al Bani

Waka Kesantrian

Waka Kurikulum

Ustadz. Rizai Sidiq

Ustadz. Galih Aji Setianwar

Ustadzh. Siti Khodijah

Ustadz. Suhadi

c. Wali Kelas
1) Kelas paud A

: Ustadz. Aji Galih Setianwar

2) Kelas paud B

: Ustadzh. Siti Khodijah

3) Kelas TK A

: Nasiruddin Albani

4) Kelas TK B

: Ustadz.Galih Aji Setianwar

5) Kelas 1 MDI

: Ustadz.Suhadi

6) Kelas 2 MDI

: Ustadz.Suprianto

7) Kelas 3 MDI

: Ustadz.Toriq

8) Kelas 1 MDS

: Ustdzh.Siti Khodijah
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6. Kurikulum TPA AL-Falaah
a. Penyusunan kurikulum TPA mengacu pada asas-asas sebagai berikut:
1) Asas Agamis bersumber dari Al Quran dan Hadits
2) Asas filosofis berdasarkan pada sila pertama pancasila
3) Asas sosio cultural bersumber pada kenyataan bahwa mayoritas bangsa
Indonesiaberagama Islam.
4) Asas Psikologis, secara psikologis Usia 4-12 tahun cukup kondusif untuk
menerima bimbingan membaca dan menghafal Al-Quran, serta
pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diuraikan sebagai
berikut :
b. Tujuan Kurikulum TPA
1) Santri dapat mengagumi dan mencintai Al-Quran sebagai bacaan
istimewa dan pedoman utama.
2) Santri dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan lancer dan fasih serta
memahami hukum-hukum bacaannya berdasarkan kaidah ilmu tajwid.
3) Santri dapat mengajarkan shalat lima waktu dengan tata cara yang benar
dan menyadarinya sebagai kewajiban sehari-hari.
4) Santri dapat menguasai hafalan.6

6
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7. Aktivitas Anak Asuh
Selanjutnya dalam aktivitas belajar mengajar di TPA Al-Falaah, penulis
melakukan observasi secara langsung terhadap proses belajar mengajar di
tempat pendidikan Al-Quran tersebut, yang mana proses belajar mengaji
dilakukan dari siang hari sampai sore hari yang disesuaikan dengan masingmasing kelas seperti kelas, MDI,MDS, TK, PAUD.
Dalam proses bimbingan agama ini sangat penting bagi anak didik
karena disamping mendapatkan ilmu belajar mengaji juga dapat mendapat
bimbingan agama yang diberikan oleh para pengajar Ustadz dan Ustadzh.

Tabel .1.1
Daftar anak didik
No

I MDI

II MDI

1

30

30

I MDS
18

JUMLAH SANTRI

II MDS

PAUD/TK

12

60
150

B. Bentuk Bimbingan Agama di Tpa Al-Falaah Kecamatan Gedongtataan
Bentuk bimbingan yang berada di TPA Al- Falaah adalah bimbingan
keagamaan yang pada dasarnya bimbingan keagamaan( Relegius guidance) yaitu
bimbingan dalam rangka membantu pemecahan problem seseorang dengan
kaitanya dengan masalah-masalah keagamaan, melalui keimanan menurut
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agamanya. Dengan menggunakan pendekata keagamaan dalam konseling
tersebut, klien dapat diberi insight(kesadaran terhadap adanya hubungan sebab
akibat dalam rangkaian problem yang dialaminya ) dalam pribadinya yang
dihububungkan dengan keimanan yang saat itu telah lenyap dari dalam jiwa
klien.7
Pembimbing dalam hal ini

memberikan bimbingan agama dengan

menggunakan materi-materi yang berkaitan dengan keimanan seseorang agar
seseorang tersebut dapat memahami permasalahan dan dapat memecahkan
masalahnya melalui bimgingan agama sebagai berikut:
1. Pemberian materi aqidah, dengan pemberian materi aqidah anak akan
mempunyai karakter-karakter yaitu:
a. Karakter Rabanni
b. Krakter Malaki
c. Karakter Qurani
d. Karakter Rosul
e. Karakter Hari ahir
f. Karakter Takdir
2. Pemberian materi syariat, dengan pemberian materi syariat anak akan
mempunyai karakter-karakter yaitu:
a. Karkter Syahadatain
b. Karakter Mushall
7

Ustadzh.Ely, Wawancara dengan pengajar di TPA Al-Fallah, Aula TPA, 20 Maret 2017
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c. Karakter Muzaki
d. Karakter shaim
e. Karakter Hajj
3. Pemberian materi ahlak, dengan pemberian materi ahlak anak akan
mempunyai karakter-karakter yaitu aka membentuk karakter ikhsaniah.8
Bentuk bimbingan agama dalam memberikan materi-materi diatas dapat
dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh anak –anak di
TPA tersebut dengan mengunakan metode-metode yang digunakan saat
pelaksaan bimbingan agama seperti, metode langsung, tidak langsung, metode
kelompok.

8

Ustadz Nasir, Wawancara dengan pengajar di TPA Al-Falaah, Aula TPA, 20 Maret 2017
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C. Pelaksanaan Bimbingan Agama Untuk Mengatasi Sikap Fiksasi Anak di
Kecamatan Gedong Tataan.
Sebagaimana dalam bimbingan agama di Tpa tersebut setiap anak
mempunyai karakter dan sikap yang berbeda-beda. Apalagi anak-anak tersebut
biasa dimanjakan oleh orang tuanya di rumah yang membuatnya menjadi anak
yang tergantung terhadap orang lain. Maka dari itu anak tidak hanya
mendapatkan pengajaran ahlak dan sikap baik di rumah tapi juga harus
mendapatkan tambahan pelajaran agama baik dari sekolah maupun dari tempat
yang lain agar menjadi pribadi anak yang yang mempunyai ahlak dan
kepribadian baik. Oleh karena itu anak didik di Tpa Al-Falaah perlu
mendapatkan santunan dan pelayanan yang menyangkut kebutuhan rohani.
Daftar anak yang melakukan bimbingan agama dan yang mempunyai sikap
fiksasi sebagi berikut :
Table.1.2
Daftar Anak Yang Mempunyai Ciri Sikap Fiksasi

No

1

Anak yang
mempunyai ciri
sikap fiksasi
MA ( 10 thn )

Gejala-Gejala anak yang mengalami sikap
Fiksasi

Selalu
menyuruh
kakaknya
untuk
mengerjakan Pr yang diberikan oleh Guru.
Susah diatur dalam kelas.
Tidak mau mengerjkan tugas dari guru
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ngaji.
2

R ( 11 thn )

3

RS ( 10 thn )

4

JP ( 10 thn )

5

AD ( 11 thn )

Membuat gaduh di Tpa
Tidak mau mendengarkan apa yang
dikatakan oleh pembimbing
Bersikap manja dan apa yang inginkan
harus dituruti.
Membayar temanya untuk mengerjakan
tugasnya.
Menyuruh temannya untuk mengerjakan Pr
yang diberikan oleh guru disekolah maupun
di tempat mengajinya.
Sering mentlaktir teman-temannya.
Menangis bila ditegur oleh pembimbing
karena tidak mau diam karena gaduh di
dalam kelas (karena biasa dimanjakan
dirumah).
Tidak mau mengerjakan Pr dari Guru.

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan
salah satu pembimbing TPA :
“ Saya tidak tau awalnya kenapa mereka melakukan hal seperti itu, tadinya
saya diamkan, tetapi setelah saya terlalu sering mendaptkan laporan dari
teman-temanya maka saya mencoba untuk memanggil anak tersebut, karena
saya tidak mau terus-terusan anak tersebut bersikap seperti itu kedepanya
karena akan melahirkan pribadi yang buruk “
“ Keempat anak tersebut adalah adalah anak yang sering sekali melakukan
sikap fiksasi hal tersebut yang membuat anak-anak menjadi anak yang selalu
bergantung kepada orang lain, anak-anak tersebut juga badel dan salau
berbuat gaduh kata teman sekelasnya di sekolah dan terbawa kelingkungan
dan tempat ia mengaji di TPA. 9
Hal yang disampaikan diatas juga didukung oleh para pengurus TPA yang
lain yang menggambarkan bahwa anak-anak tersebut biasa dimanjakan oleh
kedua orang tuanya dan segala sesuatu yag di ingingkan selalu dituruti,
9

Ustadzh Tuti, Wawancara dengan pengajar di TPA AL-Fallah, 12 Maret 2017
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sehingga membuat anak tersebut menjadi anak yang tidak mandiri dan selalu
melakukan hal-hal yang buruk. Hal tersebut menghasilakan sikap anak-anak
yang mempunyai ciri sikap fiksasi yaitu:
a. Sikap Bergangtung pada orang lain
b. Sifat malas mengerjakan tugas
c. Membuat gaduh dalam kelas
Bagan 1.3
Pelaksanaan bimbingan agama

Identifikasi
Masalah

Pragnosis
Diagnosis

Terapi

Metode Langsung(
Memeberikan bimbingan
agama berupa pemberian
materi Aqidah,syariat,
ahlak)

Metode Tidak Langsung
(Memberikan buku
panduan panduan yang
berupa kitab suci Al Qur’an Menguraikan
perilaku peribadatan)

Evaluasi

Metode Kelompok(
Memberikan ceramah,
dan nasihat,bermain
Peran)
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Berdasarkan bagan diatas dalam pelaksanaannya bimbingan agama di TPA
Al-Falaah terdapat waktu, tempat, pembimbing agama dan langkah-langkah
pelaksanaan pemberian materi dan metode yang diberikan yang akan diuraikan
sebagai berikut :
1) Waktu pelaksanaan bimbingan agama
Bimbingan agama dilakukan sebelum dilaksanakanya proses pembelajaran
yaitu pada jam 16.30 sampai jam 17.00. Bimbingan agama diberikan kepada
anak-anak dalam membimbing anak kearah yang lebih baik dengan
menyampaikan materi-materi keagamaan kepada anak tersebut.
2) Tempat pelaksanaan bimbingan agama
Bimbingan agama dilasanakan di TPA Al-falaah Kecamatan Gedong tataan
Kabupaten Pesawaran yang tepatnya di Dusun Candi Wulan Desa karang
anyar, Tpa Al- Falaah melasaksankan bimbingan agama di aula masjid yang
disampingnya terdapat gedung TPA yang terdiri dari beberapa kelas.
3) Pembimbing Agama
Pembimbingan agama di TPA Al-falaah dilakukan oleh beberapa ustad dan
ustadzah yang sudah mempunyai wawasan islam yang luas dan berasal dari
pondok pesantren atau dari pendidikan lainya, para pembimbing di TPA
tersebut memberikan bimbingan agama kepada anak yang

mempunyai

masalah seperti yang penulis jelaskan bawasanya di TPA tersebut ada
beberapa anak yang mempunyai sikap ketergantungan kepada orang lain,
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sehingga anak tersebut diberikan bimbingan agama untuk membimbing serta
dapat

memperbaiki

sikapnya

menjadi

lebih

baik.Langkah-langkah

pelaksanaan bimbingan:
a) Identifikasi masalah, dalam hal ini pembimbing mengidentifikasi masalah
yang dialami anak fiksasi dengan cara pendekatan individu kepada anak
tersebut.
b) Langkah diagnosis, pembimbing akan mengetahui masalah yang di hadapi
oleh anak yang mempunyai sikap fiksasi dan mengetahui latar belakang
masalah tersebut.
c) Langkah

pragnosis,

jenis

bantuan

menggunakan

metode-metode

bimbingan agama dan pemberian materi-materi yang berkaitan dengan
keimanan.
d) Langkah Terapi, dalam melakukan metode dan pemberian materi
bimbingan agama sikap fiksasi anak bisa dapat berubah dengan
penggunaan terapi tersebut.
e) Evaluasi, setelah dilakukanya bimbingan agama untuk mengatsi sikap
fiksasi tersebut dengan pemberian materi dan metode, pembimbing akan
melihat

10

hasil

setelah

dilakukanya

bimbingan

agama

tersebut.10

Ustadzh Tuti, Wawancara dengan pengajar di TPA AL-Fallah, 12 Maret 2017
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BAB IV
ANALISIS BIMBINGAN AGAMA UNTUK MENGATASI SIKAP FIKSASI
ANAK DI TPA AL-FALAAH KECAMATAN GEDONG TATAAN.

A. Bentuk Bimbingan Agama Untuk Mengatasi Sikap Fiksasi Anak di TPA AlFalaah Kecamatan Gedong Tataan.
Bentuk bimbingan yang ada d TPA Al-Falaah adalah relegius guidance (
bimbingan keagamaan) yang diberikan oleh pembimbing adalah dengan cara
pemberian metode dan materi yang meliputi:
Yang pertama adalah materi Aqidah disamakan dengan materi imaniah yaitu
materi pembinaan mental dalam bentuk pengembangan kepribadian dengan jalan
menumbuh kembangkan kepribadian mukmin, caranya adalah dengan jalan
memberikan

bimbingan

kelompok

(ceramah)

dan

bimbingan

individu

(konsultasi) kepada anak didik yang materinya berhubungan dengan keimanan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu ustad yang menjadi pengajar di Tpa
Al-Falaah
“ Tpa Al Falaah tidak hanya memberikan pengajaran tentang bagaimana
membaca Al Quran,tetapi para pengurus berusaha agar anak-anak yang
diberikan pengajaran disini menjadi anak yang mempunyai kepribadian yang
mukmin dan mempunyai ahlak yang baik sesuai dengan ajaran Agama Islam
“.1

1

2017.

Ustad Supriyanto, Wawancara dengan Bendahara TPA, dicatat panda tanggal 7 Febuari
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Para

pengajar

TPA

juga

menjelaskan

bahwa

keimanan

yang

direalisasikan secara benar akan membentuk kepribadian mukmin yang
membentuk 6 karakter yaitu:
1. Karakter Rabbani
Karakter yang mampu mengamalkan sifat Allah SWT sebatas
kemampuan manusiawinya anak diharapkan bisa mengembangkan
menerapkan karakter rabbani di dalam kehidupannya, sehingga anak asuh
mempunyai kepribadian yang saling mencintai, lemah lembut dan penuh
keakraban terhadap sesama manusia dan lain sebagainya.
2. Karakter Malaki
Karakter yang mampu menerapkan sifat-sifat malaikat sebatas
kemampuan manusawinya.

Dengan menerapkan karakter Malaki

diharapkan anak asuh mempunyai kepribadian dan taat menjalankan
perintah -perintah Allah SWT tidak maksiat tidak mau membaca tasbih
dan sebagainya.
3. Karakter Qur'ani
Karakter yang mampu melaksanakan nilai-nilai Al- Qur'an dan
tingkah laku nyata, dengan mengembangkan karakter Qur'ani anak asuh
diharapkan mempunyai kepribadian yang suka membaca, memahami, dan
mengamalkan aturan yang terkandung didalamnya. Sebab Al- Qur'an
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memberi petunjuk, rahmat, serta memberikan bahasan tentang semau
aspek kehidupan.
4. Karakter Rasul
Karakter yang mampu mengamalkan sifat-sifat rasul. Dengan
mengembangkan karakter rasul, anak asuh diharapkan mempunyai
kepribadian yang jujur, dapat dipercaya, menyampaikan amanah dan
kepribadian yang cerdas.
5. Karakter hari akhir
Karakter yang mampu mementingkan masa depan, dengan karakter
hari akhir, anak asuh diharapkan mempunyai kepribadian yang tanggung
jawab, melakukan sholat, zakat, dan selalu berkelakuan tingkah laku
penuh perhitungan sebab nanti semuanya diperhitungkan (hisab).
6. Karakter takdir
Karakter yang menghendaki kepatuhan kepada hukum-hukum
Allah. Dengan mengembangkan karakter ini, pihak TPA mengharapkan
kepada anak asuh untuk mempunyai kepribadian yang mematuhi sunahsunah Allah baik Quraini maupun kauni.
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Yang kedua adalah materi syariat, kegiatan dalam pemberian bahwa
materi syariat sama dengan materi islamiyah yaitu pembinaan mental dalam
bentuk pengembangan kepribadian muslim, metode penyampaianya adalah
ceramah dan konsultasi (bimbingan kelompok dan individu). Pengasuh
menjelaskan bahwa kepribadian muslim akan mendorong seseorang untuk
hidup bersih, suci dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam segala
kondisi. Sehingga tercipta pribadi yang baik. Menurut Ustad Thoriq bahwa
kepribadian muslim menimbulkan karakter, yaitu:
1. Karakter syahadatain, yaitu: Karakter yang membebaskan diri dari
menyekutukan Allah SWT, dengan mengembangkan karakter ini anak
didik diharapkan mempunyai kepribadian yang selalu cinta dan mematuhi
perintah Allah dan menjauhi larangan.
2. Karakter mushall, yaitu: Karakter yang mampu berkomunikasi dengan
Allah SWT, dengan mengembangkan karakter ini anak diharapkan
mempunyai kepribadian yang suci lahir batin, kesucian lahir diwujudkan
dengan thaharoh dan wudlu sedang kesucian batin diwujudkan dalam
bentuk keikhlasan dan kekhusukan.
3. Karakter muzaki, Karakter yang benar menggambarkan harta benda.
Dengan

mengembangkan

karakter

anak

diharapkan

mempunyai

kepribadian yang mau mencari harta benda dengan jalan yang halal dan
menggunakannya secara halal pula.
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4. Karakter shaim, Karakter yang mampu mengendalikan diri dari hawa
nafsu dengan mengembangkan karakter ini anak asuh diharapkan
mempunyai kepribadian yang tidak rakus, tidak serakah, kepribadian yang
mampu mengisi diri dengan tingkah laku yang baik.
5. Karakter hajj, Karakter yang mau mengorbankan harta benda, waktu,
nyawa, untuk memenuhi panggilan Allah. Dengan mengembangkan
karakter

diri

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

anak

diharapkan

mempunyai kepribadian yang berwawasan luas dan kepribadian yang
dermawan dan melakukan kebaikan. (Ustd Thoriq).
Berhasil tidaknya bimbingan pada anak tidak hanya bergantung dari
macam-macam metode dan efesiennya, akan tetapi tergantung pula pada
orang yang melakukan metode itu (the man behind the gun) orang yang di
belakang senjata maksudnya selain orang yang melaksanakan itu ditentukan
pula oleh peranan cara memilih dan menentukan macam metode yang akan
dicapai, semuanya itu harus di hadapi secara pedagogis (bersifat mendidik).
harus melihat fenomenologis dan tidak secara reseptif (sikap mudah
menerima). Perlu disadari pula bahwa metode dimanapun selalu berubah
mengikuti perubahan dan perkembangan zaman dan haruslah diinsafi bahwa
metode yang tidak tepat penggunaannya, akan membuahkan hal yang percuma
dan menambah jauhnya objek yang dibimbing. Adapun metode yang
diterapkan oleh pengajar dalam melakukan bimbingan agama pada anak di
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Tpa

Al-Falaah

dikelompokkan

menjadi

beberapa

metode:Pertama,

komunikasi langsung atau metode individual, kedua, metode tidak langsung,
dan ketiga, metode kelompok (ceramah).2
Yang pertama, adalah metode individual, pembimbing dalam hal ini
melakukan komunikasi langsung dengan anak secara individual. Metode
langsung dilakukan dengan mempergunakan tehnik percakapan pribadi, yakni
pembimbing melakukan dialog langsung dengan anak yang mengalami sikap
fiksasi. Adapun bimbingan agama dengan metode individual meliputi :
a. Pembimbing memberikan bimbingan agama
b. Pembimbing memberikan bimbingan agama pada anak didik
c. Untuk membaca dan memahami ayat-ayat Al-qur'an.
d.

Pembimbing memberikan bimbingan agama pada anak didik untuk
melakukan sholat 5 waktu sesuai keadaan anak.

e.

Pembimbing memberikan bimbingan agama dalam melakukan perbuatan
yang baik sesuai tuntunan agama Islam.
Metode ini memiliki tingkat efektif yang baik, karena dengan

menggunakan metode ini anak didik di ajak berkomunikasi langsung
dibimbing, dan dengan metode ini pula anak merasa diperhatikan, namun
dalam proses pelaksananya pembimbng harus senantiasa sabar dalam

2

Ustad Supriyanto,Wawancara dengan Bendahara TPA, halaman Masjid, 21 Febuari 2017.
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menghadapi anak, karena setiap anak mempunyai karekter dan sikap yang
berbeda-beda.
Yang kedua, metode tidak langsung dalam hal ini memberikan
keteladanan yang baik serta melakukan kegiatan yang bisa menumbuhkan
sikap pada anak dan memberikan bimbingan. Dalam hal ini pihak Tpa
memberikan buku panduan bagi anak asuh yang berupa kitab suci Al-Qur’an
beserta terjemahannya yang harus dilaksanakan setelah shalat magrib,
menguraikan perilaku dan peribadatan. Pembimbing memberikan metode ini
agar anak bimbing atau anak asuh, lebih mengetahui isi dan dapat difahami
dari buku tersebut. Seperti contoh ahlak bagaimana caranya berbuat baik pada
kedua orang tua, dan lebih menghargai teman-temannya, dan. bisa diamalkan
dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan bermanfaat bagi anak
dikemudian hari
Yang ketiga, metode kelompok, bimbingan dalam hal ini memberikan
bimbingan dengan ceramah dan pengajian kepada semua anak asuh secara
kelompok yang dilakukan setiap hari jum’at.
Sebelum

pembimbing

menyampaikan

nasehat-nasehat

Islami,

pembimbing biasanya menanyakan tentang keadaan anak apakah dalam
keadaan baik atau kurang baik dan juga menanyakan materi yang telah
diberikan di hari yang lalu hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan yang
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lebih dekat dengan Anak. Di samping itu untuk mengambil simpati anak-anak,
sehingga akan menaruh kepercayaan penuh pada pembimbing yang
bersangkutan, selanjutnya pembimbing menciptakan hubungan yang lebih erat
dengan anak asuh sehingga kedekatan anak tidak merasa canggung dan mau
mengutarakan persoalan persoalan yang dihadapi anak.
Dalam hal ini pembimbing mendengarkan dengan seksama keluhankeluhan maupun persoalan-persoalan yang menyangkut Pribadi anak. Bila
anak dirasa tidak mampu untuk diajak berdialog,maka pembimbing hanya
mendengarkan dan hanya sedikit memberi nasehat. Tetapi bila anak yang
perkembangan emosinya dirasa mampu untuk diajak dialog, maka
pembimbing mengajak anak tersebut berdialog lebih dalam dengan
memberikan nasehat-nasehat keagamaan. Setelah bimbingan agama dirasa
cukup, maka pembimbing berpesan untuk melaksanakan apa-apa yang telah
disampaikan oleh pembimbing. Pada pertemuan bimbingan berikutnya,
pembimbing mencoba menanyakan kembali perkembangan kesehatannya dan
menekankan kepada anak tentang pentingnya melaksanakan ajaran agamanya.
Proses bimbingan agama ini berlangsung secara kontinu dan sesuai dengan
kondisi dan pengalaman hidup anak yang mengalami sikap ketergantungan
atau sikap fiksasi , hingga anak tersebut dapat bimbingan dengan baik oleh
pihak pengasuh atau pembimbing
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Perubahan setelah dilakukanya bimbingan agama cukup berdampak baik
bagi anak yang mempunyai sikap fiksasi. Untuk mengetahui adanya
perubahan yang lebih baik dan positif, yaitu dengan melihat anak tersebut
menampakan perubahan dalam aktivitas keseharianya. Perubahan yang bisa
dilihat adalah, anak menjadi lebih penurut, sehingga ketika disuruh
mengerjakan sesuatu akan anak lakaukan dan juga bersedia mengikuti
kegiatan yang ada di sekolah maupun di TPA, sehingga konseli lebih mandiri ,
meskipun dari hal yng terkecil, seperti menyiapkan pelajaran beserta
peralatan-peralatan sekolahnya dan merapikan tempat tidur setelah bangun
pagi.
B. Pelaksanaan Bimbingan Agama Untuk Mengatasi Sikap Fiksasi Anak di
TPA Al-Falaah Kecamatan Gedong Tataan
Dalam pelaksanaannya bimbingan agama di TPA Al-Falaah terdapat waktu,
tempat, pembimbing agama dan pemberian materi dan metode yang diberikan
yang akan diuraikan sebagai berikut :
1. Waktu pelaksanaan bimbingan agama
Bimbingan agama dilakukan sebelum dilaksanakanya proses pembelajaran
yaitu pada jam 16.30 sampai jam 17.00. Bimbingan agama diberikan kepada
anak-anak dalam membimbing anak kearah yang lebih baik dengan
menyampaikan materi-materi keagamaan kepada anak tersebut.
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2. Tempat pelaksanaan bimbingan agama
Bimbingan agama dilasanakan di TPA Al-falaah Kecamatan Gedong tataan
Kabupaten Pesawaran yang tepatnya di Dusun Candi Wulan Desa karang
anyar, Tpa Al- Falaah melasaksankan bimbingan agama di aula masjid yang
disampingnya terdapat gedung TPA yang terdiri dari beberapa kelas.
3. Pembimbing Agama
Pembimbingan agama di TPA Al-falaah dilakukan oleh beberapa ustad dan
ustadzah yang sudah mempunyai wawasan islam yang luas dan berasal dari
pondok pesantren atau dari pendidikan lainya, para pembimbing di TPA
tersebut memberikan bimbingan agama kepada anak yang

mempunyai

masalah seperti yang penulis jelaskan bawasanya di TPA tersebut ada
beberapa anak yang mempunyai sikap ketergantungan kepada orang lain,
sehingga anak tersebut diberikan bimbingan agama untuk membimbing serta
dapat memperbaiki sikapnya menjadi lebih baik dengan diberikanya
bimbingan agama dengan metode-metode dan materi yang diberikan oleh para
pembimbinga agama di TPA tersebut.
4. Langakh-langkah dan pemberian Materi, metode bimbingan agama yang
diberikan kepada anak yang mempunyai sikap fiksasi
Setelah melakukan langkah-langkah pelaksaan bimbingan yang sudah
dijelaskan di bab sebelumnya, bawasanya terjadi perubahan sikap fiksasi
yang dialami oleh anak, yaitu anak menjadi lebih baik dari sebelumnya.
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Dalam pelaksanaannya bimbingan agama, para pembimbing memberikan
materi tentang aqidah, syariat, dan ahlak. Sebagaimana dalam bimbingan
agama di Tpa tersebut setiap anak mempunyai karakter dan sikap yang
berbeda-beda. Apalagi anak-anak tersebut biasa dimanjakan oleh orang
tuanya di rumah yang membuatnya menjadi anak yang tergantung terhadap
orang lain. Maka dari itu anak tidak hanya mendapatkan pengajaran ahlak
dan sikap baik di rumah tapi juga harus mendapatkan tambahan pelajaran
agama baik dari sekolah maupun dari tempat yang lain agar menjadi
pribadi anak yang yang mempunyai ahlak dan kepribadian baik. Oleh
karena itu anak didik di TPA Al-Falaah perlu mendapatkan santunan dan
pelayanan yang menyangkut kebutuhan rohani .
Obyek dari memperbaiki sikap fiksasi adalah anak yang sedang mengalami
rasa ketidakpuasanya terhadap apa yang dia kerjakan sehingga dia
melimpahkan

pekerjakaanya

kepada

orang

permasalahan.

Sehingga anak mengalami

lain

dengan

berbagai

kebingungan dengan

cara

penyelesainya masalahnya dilimpahkan oleh orang lain. Dalam hal ini
membantu individu agar tidak menghadapi masalah, antara lain dengan:
a. Membantu individu menghadapi masalah yang sedang dihadapi
b. Membantu individu memelihara dan memperbaiki sikap fiksasi agar
menjadi anak yang mandiri agar dimasa yang akan datang anak tersebut
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menjadi anak yang bertanggung jawab baik dalam dirinya maupun dalam
orang lain.
Selain itu tujuan bimbingan terhadap sikap fiksasi anak juga untuk
membentengi diri anak yang mengalami perubahan fisik dan psikisnya agar
mereka menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan, beradaptasi dan
mengambil manfaat dari apa yang didapatnya, ini bisa terealisasi apabila anak
masih berpegang teguh dengan petunjuk agama Islam yang memberikan
harapan, optimisme dan cita-cita dan kehidupannya, sehingga anak bisa
mendapatkan ketenangan lahir dan batin

dunia dan akhirat.

Jadi

perkembangan emosi sangat berperan sekali terhadap anak. Dimana
perkembangan emosi sangat dibutuhkan oleh anak asuh untuk membantu
mereka agar dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya dapat hidup selaras
dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, termasuk mengatasi kondisi
psikologisnya seperti cemas, merasa kurang percaya diri dan putus asa
Sementara perubahan tersebut harus diatasi secara cermat oleh pihak
TPA Al-Falaah, yang salah satunya dengan memberikan bimbingan Agama.
Dengan bimbingan dan penyuluhan agama diharapkan dapat membatu
permasalahan-permasalahan psikologis dan sosial mereka, tetap berpegang
pada ajaran-ajaran agama. Di antara peranan positif dari bimbingan dan
penyuluhan agama tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dengan adanya perubahan sikap fiksasi anak bisa lebih mendalami makna
akan iman dan meningkatkan ketaqwaan.
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2) Dapat menambah pengetahuan tentang agama Islam.
3) Dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar.
4) Dapat menjadi bekal bagi para anak asuh untuk mendekatkan diri dengan
Tuhan untuk kehidupannya.
5) Mendapatkan ketenangan jiwa.
Dari beberapa perubahan sikap fiksasi tersebut di atas, merupakan usaha
untuk dapat memperoleh perubahan dengan baik dan benar. Jadi metode
bimbingan agama untuk memperbaiki sikap fiksasi yang diberikan oleh pihak
sangat berguna terhadap perubahan sikap ketergantungan anak terhadap orang
lain, dimana anak didik bisa mendalami makna akan iman dan meningkatkan
ketaqwaan kepada Allah, dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar
sehingga akan terwujud ketenangan dan ketenteraman dalam jiwanya dengan
beriman kepada Allah SWT.
Anak didik sebelum mengikuti bimbingan agama memang mempunyai
sikap yang dibawanya dari rumah karena pola asuh orang tua yang tidak terlalu
meperhatikan sikap buruk anaknya dalam kehidupan sehari-hari sehingga saat
dia berada di lingkungan anak tersebut menjadi anak yang kurang mandiri
dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sekolah atuapun guru ngajinya.
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Tabel 1.2
Gejala yang nampak pada diri anak sebelum dan sesudah melakukan
bimbingan
No

Sebelum Bimbingan

1

Anak
sering
menyuruh
temanya untuk mengerjakan
tugasnya saat di TPA dan
meberikan imbalan

2

3

4
5

Sesudah Bimbingan

Anak
sekarang
sudah
mampu
mengerjakan tugasnya yang diberikan
oleh guru di sekolah maupun di TPA.
Dan sekarang anak tidak memeberi
imbalan baik berupa uang maupun yang
lainya.
Suka membuat kegaduhan Bersikap
lebih
tenang
walaupun
dalam kelas
kawanya mengajak bercanda saat jam
mengaji
Suka membantah perkataan Lebih patuh pada Utsadz dan Ustadzhnya
Ustadz dan Ustadzh
karena anak sadar bahwa perbuatan
terssebut sangat tidak baik
Cemas
saat
tidak
bisa Sudah merasa percaya diri dalam
mengerjakan PR sendiri
mengerjak PR
Bersikap manja
Lebih mandiri

Berdasarkan tabel di atas bimbingan agama yang diberikan TPA Al-Falaah
mempunyai dampak positif bagi anak ini terlihat dari keinginan para anak asuh
merasakan lebih percaya diri dan mempunyai rasa tanggung jawab, denfgan
pemberian materi dan metode yang diberikan oleh para pembimbing di TPA
tersebut anak mengalami perubahan yang lebih baik. Dengan shalat dan dzikir
merupakan manifestasi keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah. Mereka
juga menunjukkan adanya perbaikan sikap buruk yang sebelumnya dan mereka
masih berusaha memperbaiki mereka secara variatif dan berbeda-beda.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
bimbingan Agama untuk mengatasi sikap fiksasi di Kecamatan Gedong
Tataan.Setelah dilakukanya penelitian dan telah dianalisisis maka didapatkan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk bimbingan keagamaan telah terlaksana dengan baik karena di TPA Al
Falaah menggunakan tiga (3) metode yaitu metode secara langsung yaitu
pembimbing (pengasuh) melakukan dialog secara langsung dengan anak
didik. Sedangkan yang metode tidak langsung dengan cara memberikan buku
pedoman, kitab suci al Qur’an dan buku-buku yang mengandung nilai-nilai
pendidikan dan agama untuk di pelajari, serta di berikan keteladanan yang
baik sehingga menumbuhkan sikap anak menjadi lebih baik dan Dan metode
yang dilakukan secara kelompok memberikan bimbingan san penyuluhan
dengan cara pengajian kepada semua anak secara kelompok setiap hari jumat
setelah bada ashar.
2. Pelaksanaan

bimbingan agama untuk mengatasi sikap fiksasi melalui

pemberian metode dan materi yang telah diberikan memberikan dampak baik
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bagi anak yang mengalami sikap fiksasi dan dapat merubah sikapnya menjadi
lebih baik
B. SARAN
Sehubungan dengan kesimpulan dalam penelitian ini maka dalam skripsi ini
penulis mencoba memberikan sumbangsi pemikiran sebagai masukan.Adapun
saran-saran penulis sebagai berikut:
1. Kepada Pengasuh TPA Al-Falaah
a. Perlu adanya penambahan tenaga pembimbing yang profesional dalam
memberikan bimbingan dan penyuluhan agama.
b. Perlu ditingkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan
masyarakat sekitar , agar pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama
berjalan dengan baik dan mendapat dukungan positif dari berbagai pihak.
c. Hendaklah pelayanan pada anak terus ditingkatkan terutama dalam metode
pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama dan penanaman sikap yag baik
,agar nantinya metode pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama
berjalan baik dan lancar.
2. Kepada para Pembimbing
a. Agar bimbingan berjalan efektif maka pembimbing perlu memiliki data
pribadi dari masing-masing anak secara keseluruhan untuk mengetahui
latar belakang.
b.

Para pembimbing janganlah merasa bosan dalam menyampaikan atau
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mengembangkan misi bimbingan agama, dibutuhkan kesabaran dan
keuletan agar berhasil apa yang diinginkan.
3.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Pada saat penelitian hendaknya lebih menguasi metode dan materi yang

digunakan bukan hanya dari segi pemahaman saja, melainkan dari segi
penerapanya.
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan
naskah skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bagaimanapun juga skripsi ini
masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang
bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga
skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Robbal Alamina.
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