
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM MENGUNAKAN 

REINFORCEMENT POSITIF UNTUK MENINGKATKAN 

PENGAMALAN AJARAN AGAMA DI PONDOK 

PESANTREN M. DAUD PAMPANGAN 

GEDONG TATAAN KABUPATEN 

PESAWARAN 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi  

Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) 

dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

 

Oleh: 

 

Fajar Chafidhulloh 

NPM. 1741010004 

 

 

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 



BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM MENGUNAKAN 

REINFORCEMENT POSITIF UNTUK MENINGKATKAN 

PENGAMALAN AJARAN AGAMA DI PONDOK 

PESANTREN M. DAUD PAMPANGAN 

GEDONG TATAAN KABUPATEN 

PESAWARAN 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi  

Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) 

dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

 

Oleh: 

 

Fajar Chafidhulloh 

NPM. 1741010004 

 

 

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 

 

 

 

Pembimbing l   : Dr. H. Rosidi, MA. 

Pembimbing ll  : Subhan Arif. S.Ag, M.Ag 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2021 M 



 
 

ii 

ABSTRAK 

Bimbingan dan konseling Islam adalah segala kegiatan yang 

dilakukan oleh seseoang dalam rangka memberikan bantuan kepada 

orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah (perasaan 

merasa berdosa, kegoncangan batin rasa keragu-raguan. bagaimana 

metode pemberian reinforcement Positif dalam pengamalan sholat 

lima waktu dan puasa senen kamis pada  Santri baru di Pondok 

Pesantren M. Daud Kecamatan Gedong Tataan  Kabupaten Pesawaran 

dan bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam 

dengan tekhnik reinforcement positif untuk meningkatkan 

Pengamalan Sholat Lima Waktu Dan Puasa Senen Kamis Dipondok 

Pesantren M. Daud Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran.  

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan informan yang 

mempunyai tujuan. Informan dalam penelitian ini adalah 1 ustadz dan 

5 Santri baru laki-laki yang akan memberikan bimbingan dan 

konseling islam menggunakan reinforcement positif untuk 

meningkatkan pengamalan ajaran agama.  

Hasil dari hasil dari pelaksanaan bimbingan dan konseling 

Islam dengan tekhnik reinforcement positif untuk meningkatkan 

Pengamalan Sholat Lima Waktu Dan Puasa Senen Kamis Dipondok 

Pesantren M. Daud Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran yaitu perubahan santri lebih rajin sholat berjamaah, rajin 

menjalankan solat lima waktu, terbiasa melaksanakan puasa senin 

kamis selain itu santri menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam 

pengamlan ibadah dari sebelumnya. 2. Metode pemberian 

reinforcement Positif dalam pengamalan sholat lima waktu dan puasa 

senen kamis pada  Santri baru di Pondok Pesantren M. Daud 

Kecamatan Gedong Tataan  Kabupaten Pesawaran yaitu dengan 

menggunakan cara pembiasaan. cara pembiasaan ini dilakukan dalam 

kegiatan sehari-hari seperti mencium tangan ketika bertemu 

ustadz/ustadzah,  khotibah ceramah, sholat berjamaah, sholat rowatib, 

sholat dhuha, puasa senin kamis diskusi dan menjaga kebersihan.    
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MOTTO 

 

 

َوََل تَ۟اْيـ َُسْوا ِمْن ٰيبَنِيَّ اْذهَبُْوا فَتََحسَُّسْوا ِمْن يُّْوُسَف َواَِخْيِه 

ِ اَِلَّ اْلقَْوُم اْلٰكفُِرْوَن  ْوِح ّللّاٰ ِ ۗاِنَّٗه ََل يَ۟اْيـ َُس ِمْن رَّ ْوِح ّللّاٰ  ٧٨رَّ
  

Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan 

saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, 

hanyalah orang-orang yang kafir.”  

 (QS. Yusuf (12): 87) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal dalam penyusunan Judul Skripsi dan 

untuk menghindari kesalahpahaman serta penafsiran dalam 

memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan atau 

penjelasan terhadap isi judul skripsi yaitu “Bimbingan Dan 

Konseling Islam Mengunakan reinforcement Positif Untuk 

Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Di Pondok 

Pesantren M. Daud Pampangan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran” adapun uraian pengertian beberapa istilah yang 

terdapat  dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut : 

Bimbingan dan konseling Islam Kata bimbingan merupakan 

terjemahan dari bahasa inggris “Guidance” yang berasal dari kata 

kerja “To Guide” yang mempunyai arti menunjukkan, 

membimbing, menuntun, dan membantu. Bimbingan merupakan 

salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini 

ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa.
1
  

jadi bimbingan adalah bantuan yang di berikan kepada individu 

(peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu 

mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, 

memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan 

rencana masa depan yang lebih baik. Menurut Muhammad Surya, 

bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-

menerus dan Sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing 

agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan 

diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan 

penyesuaian diri dengan lingkungannya.
2
  jadi bimbingan adalah 

proses pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan 

                                                           
1
 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling Edisi Revisi, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2011),h. 1. 
2
 Mohammad Surya, Psikologi Konseling, (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2003), h. 2. 



 
 

 
 

2 

individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau 

mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar Individu dapat 

mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. 

Konseling merupakan terjemahan dari kata counseling 

berasal dari to counsel yang berarti nasehat, anjuran, ataupun 

pembicaraan.
3

 Menurut Prayitno dan Erman Amti, Konseling 

adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui 

wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada 

individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) 

yang dihadapi klien. 
4
Jadi konseling adalah hubungan pribadi yang 

dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih kemudian 

konselor melakukan kemampuan-kemampuan khusus dan potensi 

yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan klienya dan dapat 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kliennya. 

Istilah Islam dalam wacana Studi Islam berasal dari Bahasa 

Arab dalam bentuk masdar yang secara harfiyah berarti selamat, 

sentosa dan damai. Dari kata kerja salima diubah menjadi bentuk 

aslama yang berarti berserah diri. dengan demikian arti pokok 

Islam secara kebahasaan adalah ketundukan, keselamatan, dan 

kedamaian. Secara terminologis, Ibnu Rajab merumuskan 

pengertian Islam, yakni Islam ialah penyerahan, kepatuhan dan 

ketundukan manusia kepada Allah SWT. Hal tersebut diwujudkan 

dalam bentuk perbuatan. Disamping itu, Syaikh Ahmad Bin 

Muhammad Al-Maliki Al-Shawi mendefinisikan Islam dalam 

rumusan Islam yaitu aturan Ilahi yang dapat membawa manusia 

yang berakal sehat menuju kemaslahatan atau kebahagiaan 

hidupnyadi dunia dan akhiratnya.
5
 jadi Islam adalah agama satu 

satu nya agama yang sempurna yang membawa keselamatan dan 

kedamaian baik didunia ataupun diakhirat. Agama Islam juga satu- 

                                                           
3
 Shahudi Siradj, Pengantar Bimbingan dan Konseling (Surabaya: 

Revka Petra Media, 2012), h.  16 
4
 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 105. 
5
 Asy’ari, Ahm dkk, Pengantar Studi Islam, (Surabaya: IAIN Sunan 

Ampel, 2004), h. 2. 
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satunya agama yang diridhoi Allah SWT. Yang akan membimbing 

manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang 

benderang. Bimbingan konseling yang dilakukan oleh seseorang 

dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan 

hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena 

timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan 

Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya 

harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan dimasa yang akan 

datang.
6
  jadi bimbingan Islam adalah suatu proses pemberian 

bantuan dengan menggunakan syariat Islam dengan ketentuan 

petunjuk Allah terhadap individu dengan memberi bantuan yang 

dilakukan melalui wawancara konseling (face to face) oleh seorang 

ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami 

sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya 

masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai 

potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau 

kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk 

mencapai perkembangan yang optimal, mandiri serta dapat 

merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai 

kesejahteraan hidup. 

Reinforcement Menurut Walker dan Shea sebagaimana 

dikutip Syaiful Bahri Djamarah reinforcement positif merupakan 

peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang 

dikehendaki berpeluang diulang karna bersifat disenangi. Teknik 

Reinsforcement positif (positive Reinforcement) merupakan 

metode atau teknik penguatan yang menyenangkan setelah tingkah 

laku yang tingkah laku yang dikehendaki berulang. Respon positif 

(reward) adalah bertujuan agar tingkah laku yang sudah baik  

(bekerja,  belajar,  berprestasi  dan  memberi)  itu  frekuensinya  

akan berulang atau bertambah. Sedang respon yang negatif 

                                                           
6

 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 12. 
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(punishment) bertujuan agar tingkah laku yang kurang baik itu 

frekuensinya berkurang atau hilang.
7
   

jadi reinforcement positif adalah pristiwa yang membuat 

tingkah laku menjadi disenangi dan cenderung akan menginginkan 

mengulang kembali dan mengingat pristiwa yang terjadi. Contoh 

reinforcement positif adalah suatu pristiwa yang menggunakan 

bahasaverbal yang membuat pristiwa atau kejadian yang dilakukan 

sekarang ingin diulang kembali dan mengingatnya, contohnya 

menggunkan bahasa- bahasa yang membangun sperti bagus, hebat 

sekali,luar biasa,benar sekali dan sebagainya. Pada dasar nya 

manusia itu memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya 

sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang 

memeungkinkan manusia itu untuk berfikir dan memutuskan, 

semakin kuat kesadaran diri pada seseorang maka semakin bebas 

juga untuk memutuskan secara bebas didalam kerangka 

pembatasanya adalah suatu aspek yang esensial pada 

manusia.Manusia itu unik dalam arti bahwa dia berusaha untuk 

menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai nilai yang akan 

memberikanya makna bagi kehidupanya.
8
 

Pengamalan ajaran agama merupakan proses keIslaman 

kedalam diri pribadi manusia mengingat pada hakikatnya bertujuan 

untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa dalam 

kehidupan lahiriah dan batiniah manusia.
9
 Konsep  utama  ajaran  

Islam  ialah Aqidah,  Ibadah  dan  Akhlaq  ketiga  konsep utama ini 

merupakan kunci pembuka dalam mengamalkan  ajaran  Islam.  

Islam  di  bangun atas dasar aqidah yang baik dan benar, kemudian 

ibadah menjadi isi ajaran dan akhlaq merupakan penampilan atau 

saksi dari ajaran  Islam. 

                                                           
7
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm.117. 
8
 Gerald Corey, Teori Dan Praktek Psikoterapi (Bandung: Refika 

Aditama, 2003). H3 
9
 H.M. Arifin, kapita Selekta pendidikan: Islam dan umum. Ed.2, 

(Cet.IV,Jakarta : Bumi Aksara,2000). h. 128 
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Berdasarkan pengertian istilah istilah yang digunakan dalam 

judul skripsi ini yakni “Bimbingan Dan Konseling Islam 

Mengunakan reinforcement Positif Untuk Meningkatkan 

Pengamalan Ajaran Agama Di Pondok Pesantren M. Daud 

Pampangan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran” maka yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah studi yang dilaksanakan 

untuk  mengkaji Pelaksanaan reinforcement positif untuk 

pengamalan agama, penerapan program reinforcement positif 

untuk pengamalan agama dan pengaruh program reinforcement 

positif untuk pengamalan-pengamalan Agama adalah pengamalan 

Sholat lima waktu dan puasa senin kamis di Pondok Pesantren M. 

Daud Pampangan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Adapun 

Santri yang dimaksud dalam penelitian ini,santri baru yang masuk 

di pondok tersebut. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana uraian judul Bimbingan dan Konseling Islam 

menggunakan reinforcement positif untuk Pengamalan Ajaran 

Agama di Pondok Pesantren M. Daud Pampangan Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menjelaskan mengapa judul 

ini penting untuk di kaji. ,maka hal ini menarik untuk dikaji lebih 

dalam serta diketahui bersama melalui Berdasarkan latar belakang. 

Bimbingan dan konseling Islam adalah segala kegiatan yang 

dilakukan oleh seseoang dalam rangka memberikan bantuan 

kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah 

(perasaan merasa berdosa,kegoncangan batin rasa keragu-raguan 

tentang tuhan dan sebagainya) dalam lingkungan hidupnya agar 

orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul 

kesadaran atau penyerahan diri terhdap Tuhan Yang Maha Esa, 

sehingga timbul pada dirinya suatu cahaya harapan kebahagiaan 

hidup saat sekarang dan masa depan. Menurut Prayitno dan Erman 

Amti, konseling adalah proses pemberianbantuan yang dilakukan 

melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) 

kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut 

klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi 
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klien
10

  

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan observasi di 

pondok pesantren M. daud pampangan Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran lebih tepatnya dialamat Jl. Raya kedondong 

Gg M. Daud No 01. Pondok pesantren tersebut bersifat modern 

karena terdapat yayasan swasta sekolah yang bernama MTs M. 

Daud dengan Akreditas B.  

Salah satu yang berperan penting untuk mencapai tujuan 

agar santri santri terbiasa melaksanakan kewajiban peraturan dan 

tata tertib santri yaitu dengan menggunakan reinforcement positif. 

Menurut J.P. Chalpin   dalam   Kamus   Lengkap   Psikologi   yang   

di terjemahkan  oleh  Kartini  Kartono,  mengartikan 

"reinforcement” berasal dari kata reinforc (memperkuat) dan ment, 

penguatan suatu reaksi, dengan jalan menambah suatu peningkatan 

kekuatan kebiasaan".
11

 Diantara peraturan peraturan dan tata tertib 

santri yaitu :  

Aturan umum :  

1) Setiap santri wajib mengamalkan ajaran Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasulullah SAW 

2) Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh Pengurus Pondok 

3) Menjaga dan memelihara nama baik pondok Pesantren 

4) Berakhlak mulia 

5) Memiliki tanda anggota Pondok pesantren/kartu pelajar 

Kewajiban santri :  

1) Mengikuti Agenda Kegiatan sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan 

                                                           
10

 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan 

Konseling, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 105. 
11

 J. P. Chalpin, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono, 

(Jskarta: Persada Pers, 

2009), hlm. 426. 
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2) Mengikuti setiap kegiatan yang telah ditetapkan oleh 

pengurus 

3) Memakai baju muslim pada setiap kegiatan dan waktu 

sholat, belajar 

4) Memakai baju yang menutup aurat ketika berada di 

lingkungan pondok 

5) Melaksanakan sholat fardlu dan Wirid/Zikir berjama’ah di 

musholla pada waktu yang telah ditetapkan 

6) Menjaga kebersihan dan ketertiban, ketenangan serta 

keamanan pondok 

7) Tidur malam maksimal pada pukul 22.00 dan bangun pada 

pukul 03.00 WIB 

8) Menyetorkan dan mendaftarkan laptop dan gadget yang 

dibawa kapada pengurus 

9) Bagi santri yang pulang pada akhir pekan wajib kembali ke 

pondok maksimal pada hari Ahad pukul 17.00 WIB 

Dari pernyataan di atas masalah santri baru belum bisa 

menerapkan kedisiplinan akan kewajiban kewajiban yang ada di 

Pondok pesantren M. Daud seperti contohnya, kabur ketika ada 

agenda kegiatan muhadoroh selesai sholat isya’. tidak 

melaksanakan sholat sunnah rowatib, berbohong tidak 

melaksanakan puasa senin dan kamis, masih banyak yang 

terlambat ketika sholat berjama’ah, Bagi santri yang pulang pada 

akhir pekan wajib kembali ke pondok maksimal pada hari Ahad 

pukul 17.00 WIB masih tidak tepat waktu, Berbicara kotor dan 

tidak sopan. 

Peneliti meneliti santri baru yang belum terbiasa 

menjalankan pengamalan ajaran agama seperti, belum terbiasanya 

melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah dan 

melaksanakan puasa senin kamis. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan reinforcement positif 

untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama berupaya santri 
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baru terbiasa dengan peraturan dan tata tertib yang ada di pondok 

pesantren M. daud agar lebih disiplin melaksanakan pengamalan 

ajaran agama melaksanakan sholat wajib berjamaah dan puasa 

senin kamis. Moch. Sochib berpendapat, “Pribadi yang memiliki 

dasar dan mampu mengembangkan  disiplin  diri berarti  memiliki  

keteraturan  diri  berdasarkan acuan  nilai   moral”.
12

 Dalam hal ini 

peneliti berpendapat Orang  yang  mempunyai   sikap  disiplin   

maka  dia mempunyai  keteraturan  dalam  kehidupannya.  Dia  

akan  mengetahui  mana yang sebaiknya dikerjakan dan mana yang 

sebaiknya ditinggalkan. Orang tersebut akan memiliki keteraturan 

diri baik dari segi agama, pergaulan dan sebagainya.  Dari 

pendapat  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  kedisiplinan  itu perlu   

tertanam   pada   diri   seseorang   agar   orang   tersebut   

mempunyai keteraturan hidup Demi memperkuat pengamalan 

ajaran Agama pada santri bahwa Islam menganjurkan pemeluknya 

untuk disiplin, maka penulis mengutip ssalah satu ayat yang 

menjelaskan hal tersebut yakni pada surat Huud ayat 112 :  

                    

    

 “Maka tetaplah engkau (Muhammad) (di jalan yang benar), 

sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan (juga) orang 

yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang  kamu kerjakan”.(Q.s Huud 

[17] : 112). 

Pelaksanaan pengamalan ajaran Agama menggunakan 

reinforcement positif mencangkup santri santri baru yang berada di 

pondok pesantren M. Daud Pampangan kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. Saya menemui beberapa kasus santri yang 

tidak disiplin dengan peraturan dan tata tertib pondok pesantren, 

seperti tidak disiplin melaksanakan pengamalan ajaran agama 

                                                           
12

 Moch. Sochib, Pola Asuh Orang Tua, (Jakarta: Rinneka Cipta, 

1998), hal. 2. 
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melaksanakan sholat wajib berjamaah dan puasa senin kamis, 

bahkan ada santri baru yang tidak betah di pondok pesantren 

karena belum terbiasa dengan peraturan dan tata tertib yang ada di 

pondok pesantren. Dan dari situ saya sebagai peneliti mulai tertarik 

untuk meneliti dan saya lihat data data dari Pondok pesantren M. 

Daud Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Total Keseluruhan 150 Santri baru. Dan peneliti 

mengambil sampel pada santri baru yang berjumlah 10 santri baru. 

Berdasarkan data data santri, peniliti berfokus kepada santri baru 

MTs M. Daud. Agar jumlah santri baru yang berprilaku tidak baik 

bahkan santri yang tidak patuh terhadap peraturan tata tertib bisa di 

kurangi bahkan di hilangkan dan menjadikan peraturan-peraturan 

tata tertib yang ada di pondok pesantren menjadikan sebuah 

kebiasaan yang disenangi, Corey mengemukakan, istilah teknik 

positive reinforcement berasal dari bahasa inggris yang berarti 

penguatan maka lainya adalah diperkuat, dipergunakan, disenangi 

yang selalu diingat kembali.Teknik reinforcement berasal dari 

sekiner, seorang ahli psikologi belajar behavioristik yang 

mengartikan reinforcement ini sebagai setiap dampak tingkah laku 

yang memperkuat tingkah laku tertentuatas.
13

 Dasar itulah peneliti 

tertarik untuk meneliti dengan judul Bimbingan dan konseling 

Islam menggunakan reinforcement positif untuk meningkatkan 

pengamalan ajaran Agama.    

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada santri baru atau siswa baru di 

MTs. M. daud kelas VII Di Pondok pesantren M. Daud sebagai 

penunjang penggunaan reinforcement positif untuk meningkatkan 

pengamalan ajaran Agama. 

Dari focus ini maka akan dibagi sub- focus penelitianya : 

1. Memastikan Program ini berjalan dengan baik dan lancar. 

                                                           
13

 Bradley T. Erford, 40 Teknik Yang Harus Diketahui Setiap 
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2. Proses pembentukan reinforcement positif keterbiasaan 

santri baru untuk mngerjakan sholat 5 waktu, melaksanakan 

sunnah sholat rowatib, puasa senin dan kamis dan ta’zim 

kepada para asatidz dan asatidzah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang di atas, maka penulis perlu 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode pemberian reinforcement Positif dalam 

pengamalan sholat lima waktu dan puasa senen kamis pada  

Santri baru di Pondok Pesantren M. Daud Kecamatan Gedong 

Tataan  Kabupaten Pesawaran? 

2. Bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan dan konseling 

Islam dengan tekhnik reinforcement positif untuk 

meningkatkan Pengamalan Sholat Lima Waktu Dan Puasa 

Senen Kamis Dipondok Pesantren M. Daud Pampangan 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?  

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana metode pemberian reinforcement 

Positif dalam pengamalan sholat lima waktu dan puasa senen 

kamis pada  Santri baru di Pondok Pesantren M. Daud 

Kecamatan Gedong Tataan  Kabupaten Pesawaran.  

2. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan 

dan konseling Islam dengan tekhnik reinforcement positif untuk 

meningkatkan Pengamalan Sholat Lima Waktu Dan Puasa 

Senen Kamis di Pondok Pesantren M. Daud Pampangan 

Kecamatan Gedong Tataan  Kabupaten Pesawaran. 
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F. Manfaat Penelitian 

Sesuai  dengan  permasalahan yang telah penulis rumuskan, 

maka tujuan penelitian ini  secara garis besar adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis model pemberian reinforcement 

dalam pengamalan ajaran agama di Pondok Pesantren  M. Daud 

Pampangan Gadong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  

pengetahuan  tentang betapa pentingnya pemberian 

reinforcement positif  dalam pengamalan ajaran agama. 

2. Manfaat praktis 

a. Penulis  

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah 

bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang 

diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus 

memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan 

fungsi Ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan 

perkuliahan pada Perguruan Tinggi Negri. Bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis 

berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai 

kontribusi untuk penelitian selanjutnya.
14

  

b. Bagi Pondok pesantren  

Sebagai bahan masukan dan acuan dalam mengatasi 

dan menanggulangi permasalahan santri baru yang belum 

terbiasa dengan peraturan tata tertib di pondok pesantren dan 

sebagai acuan dalam mengatasi prilaku santri yang kurang 

takzim kepada asatidz dan asatidzahnya. dan agar  pondok 

pesantren  dapat  mengetahui  cara  peningkatan   

kedisiplinan, terlebih peningkatan kedisiplinan melalui 

kegiatan keagamaan. 
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 Suliyanto, and Suliyanto . "Metode Penelitian Kuantitatif." (Jawa 
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c. Bagi asatidz asatidzah  

Sebagai masukan bagi para asatidz asatidzah untuk 

memberikan reinforcement positif  dalam upaya mendorong 

santri untuk memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai 

agama. 

d. Bagi santri  

Sebagai  motivasi  agar  berperilaku layaknya santri 

yang berakhlakul karimah, takzim kepada asatidz asatidzah 

dan lebih  baik  lagi  sesuai  dengan moral dan nilai-nilai 

agama sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Hadist. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap 

penelitian  yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan 

yang ada sebelumnya. Tinjauan ini bermanfaat guna mendapatkan 

informasi terkait teori-teori yang digunakan dalam mendapatkan 

teori ilmiah. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang relevan 

dan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan digunakan sebagai 

kajian pendukung yang bertanggung jawab dengan judul penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini antara lain yang akan 

dilakukan oleh:    

1. Putri Ayu Ambarwati “Bimbingan Dan Konseling Islam 

Dengan Tekhnik reinforcement Positif Untuk Meningkatkan 

Minat Belajar Seorang Anak Broken Home Di Desa 

Semambung Sidoarjo” Bimbingan Dan Konseling Islam, 

Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 

2019.
15
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 Fitri ayu ambarwati, “Bimbingan Dan Konseling Islam 

Dengan Tekhnik Reinforcement Positif Untuk Meningkatkan Minat 

Belajar Seorang Anak Broken Home”. (skripsi,sidoharjo,:Universitas 

Islam Negri Sunan Ampel Surabaya,Sidoharjo,2019),H.3. 
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2. Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh pembelajaran 

dalam psikologi pada anak broken home . Hasil penelitian 

untuk membahas tentang masalah seorang anak yang berasal 

dari keluarga broken home yang mengalami penurunang 

minat belajar karena peristiwa perceraian kedua orangtuanya. 

Penelitian  ini  mempunyai  perbedaan  yaitu  yang  

membedakan objeknya yang penulis   teliti objeknya adalah 

Skripsi ini reinforcement positif untuk meningkatkan 

pengamalan ajaran agama pada santri. 

3. Skripsi yang berjudul “Reinforcement Technique” Dalam 

Meningkatkan Interaksi Sosial Remaja Autisme Di Slb Pelita 

Lestari Kandangan” ditulis oleh Aviva Yunitasari jurusan 

Bimbingan Dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya.
16

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif 

dengan  Kualitatif Naratif yang datanya dikumpulkan melalui 

wawancara dan pengisian kuesioner terbuka. Tujuan dari 

penelitian ini adalah  untuk mengetahui  strategi reinforcement 

Technique dan bagaimana pelaksanaan reinforcement 

Technique dalam meningkatkan Interaksi Sosial Remaja 

Autisme di SLB Pelita Lestari Kandangan Kecamatan 

Krembung kabupaten Sidoarjo.  Permasalahan konseli yakni 

kurangnya interaksi sosial, konseli yang cenderung diam, 

tidak pernah berbicara, dan tidak pernah berbaur dengan 

teman-temannya sehingga konseli tidak mempunyai teman 

dan proses belajar konseli yang kurang maksimal, konseli 

tidak dapat menirukan pelafalan guru pendamping ketika 

diajarkan membaca dan belajar mengenal lingkungan. Adapun 

hasil dari penelitian ini Hasil Pelaksanaan reinforcement 

Technique dalam meningkatkan Interaksi Sosial Remaja 

Autisme di SLB Pelita Lestari Kandangan Kecamatan 

Krembung Kabupaten Sidoarjo Penelitian ini mempunyai 

perbedaan yang membedakan adalah objeknya yang penulis   

                                                           
16

 Aviva Yunitasari, “Reinforcement Technique’ Dalam Meningkatkan 

Interaksi Sosial Remaja Autisme’(skripsi,krembung: Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya,krembung,2018).h.3. 
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teliti objeknya adalah reinforcement Technique dalam 

meningkatkan Interaksi Sosial Remaja Autisme di SLB  

sedangkan Skripsi ini reinforcement positif untuk 

meningkatkan pengamalan ajaran agama pada santri. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Bunga Mahayu Sukmadari 

Universitas Yogyakarta, jurusan psikologi dengan judul 

“Pengaruh Penguatan Positif Terhadap Keaktifan Siswa 

Dalam Layanan Bimbingan Belajar Di SMP Muhammadiyah 

2 Depok” Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2018.
17

 Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan berisi tentang 

penguatan positif yang dapat memengaruhi keaktifan siswa 

dalam layanan bimbingan belajar. Pengaruh ini menuju 

perubahan kearah yang lebih baik. Semakin baik penerapan 

penguatan positif yang diterapkan untuk memfokuskan pada 

satu titik dan menyelesaikan skripsi yang sedang dikerjakan. 

perbedaan  dengan  skripsi  penyusun  terletak  pada  subyek  

dan  jenis strategi reinforcement positif yang digunakan. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang 

berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai 

permasalahan dilapangan.
18

 

Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang 

sebenarnya. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau 

field research adalah kegiatan penelitian yang dilakukan 

                                                           
17

 Bunga mahayu sukma, “Pengaruh Penguatan Positif Terhadap 

Keaktifan Siswa Dalam Layanan Bimbingan Belajar,” (skripsi, depok: 

Universitas Yogyakarta, Depok,2018),h.5. 
18

 M. Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, 

(Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h. 22. 
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dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga 

pemerintahan.
19

 

Dilihat dari jenisnya, maka sifat penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagaimana telah 

dikemukakan oleh Strauss menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan temuan-

temuan yang tidak di proleh dari statistik atau alat-alat 

kuantitatif lainnya. Sedangkan deskriptif menurut Nazir 

merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas pristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual 

mengenal fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. 

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif dimana penulis mengambil 

masalah tentang kedisplinan santri baru terhadap peraturan dan 

tata tertib dengan menggunakan reinforcement positif untuk 

pengamalan Sholat Lima waktu dan Puasa senin kamis di 

Pondok Pesantren M. Daud Pampangan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Data primer merupakan data yang didapat atau 

dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari 

sumbernya. pengertian data primer menurut Sugiyono adalah 

sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan 

diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula 

pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah 

wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi 
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ataupun pengamatan langsung. Data primer biasanya disebut 

dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to 

date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib 

mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa 

digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu 

observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran 

quisioner. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan 

informasi langsung tentang santri baru yang akan diteliti dan 

ustadz yang sudah lama mengajar di pondok pesantren M. 

daud. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitan ini 

adalah santri baru, dan satu ustadz yang ada di pondok 

pesantren M. daud sedangkan semua merasakan plaksanaan 

program reinforcement positif untuk meningkatkan 

pengamalan ajaran agama, tetapi pada penelitian ini saya 

mengambil 5 informan santri baru yang memenuhi kriteria 

untuk diteliti dan satu ustadz yang sudah lama mengajar di 

pondok pesantren M. daud. dan jumlah Santri di pondok 

pesantren M. Daud adalah 150 santri dan peneliti akan 

mengambil sampel pada santri baru sebanyak 5 informan 

santri baru satu ustadz yang sudah lama mengajar di pondok 

pesantren M. daud.  

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan informan yang mempunyai tujuan. Teknik ini 

berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri 

atau sifat-sifat yang ada di populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang 

ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk 

pengambilan informan.
20

 

Penelitian ini tidak menggunakan seluruh populasi 

tetapi menggunakan informan, berdasarkan data di atas 

maka ditetapkan kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut: 
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1. Kriteria ustadz  

a. Ustdaz yang mengajar lebih dari 3 tahun 

b. Ustadz memberikan Reinforcement positif untuk 

meningkatkan pengamalan ajaran agama di Pondok 

Pesantren M. Daud Pampangan Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran  

2. Kriteria santri baru  

a. Anak  usia 13-15 

b. Santri baru yang belum terbiasa melaksanakan solat 

lima waktu secara tepat waktu dan berjamaah dan 

melaksanakan puasa senin kamis di Pondok Pesantren 

M. Daud Pampangan Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran.   

Jadi dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling 

dengan 1 ustadz dan 5 santri baru laki-laki , jadi informan yang 

berjumlah 6 orang.   

b. sumber data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih 

dahulu. 

1. Sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi 

pemerintah, dan sumber lain yang mendukung. 

2. Data sekunder adalah sumbernya berasal dari peneliti 

sebelumnya. 

3. Data sekunder bersifat kurang spesifik dan tidak punya 

kontrol dalam riset yang dibuat. 

Jadi sumber data sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan untuk meneyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi. Sumber data sekunder juga merupakan sumber 

data tambahan atau data-data lengkap yang sifatnya 

melengkapi data-data utama. Dalam penelitian ini data 

sekunder akan mendapatkan mengenai sejarah pondok visi, 
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misi, struktur, sarana dan prasarana dan lain-lainya. Data 

sekunder diperoleh dari kiyai dan sumber dari buku, jurnal 

yang mendukung penelitian ini.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian 

yang objektif, maka penulis menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu “pengambilan data dengan jalan 

tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan 

sumber data”.
21

 Menurut Suharsimi Arikunto, interview 

yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini 

ditinjau dari pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi tiga 

yaitu : interview bebas, terpimpin, dan bebas terpimpin.
22

 

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis interview 

bebas terpimpin, di mana pertanyaan yang akan ditanyakan 

sudah dipersiapkan sebelumnya secara cermat sedang dalam 

penyampaiannya dengan bebas dalam arti  tidak terikat 

dengan nomor urut pada pedoman wawancara. Dalam 

prakteknya, penulis menyiapkan beberapa kerangka 

pertanyaan dan kepada responden diberi kekuasaan dan 

kebebasan dalam menggunakan jawabannya. Sehingga 

mendapatkan data dan informasi tentang santri baru di 

Pondok Pesantren M. Daud Pampangan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran.  
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22

Ibid., h. 132. 



 
 

 
 

19 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

teliti dan sistematis atas gejala-gelaja (fenomena) yang 

sedang diteliti.
23

 Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi 

menjadi dua yakni sebagai berikut: 

1. Observasi Partisipan, yaitu observasi yang dilakukan 

dimana observasi berada bersama objek yang diselidiki. 

2. Observasi Non Partisipan, yaitu dalam observasi ini 

peranan tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan 

yang berkenaan dengan kelompok yang diamati kurang 

dituntut.
24

 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

observasi non partisipan, dimana peneliti tidak ikut 

ambil bagian dalam kehidupan yang diobservasi. 

Peneliti hanya mengobservasi tentang kebiasaan santri 

dalam pengamalan ajaran agama di Pondok Pesantren 

M. Daud Pampangan Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran dengan cara bimbingan dan 

konseling Islam menggunaka Reinforcement positif. 

4. Teknik Analisa Data 

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran 

data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penela’ahan, 

pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verivikasi data 

agar semua fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan 

ilmiah.
25

 Jadi analisi data adalah rangkaian kegiatan 

penela’ahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan 

verivikasi data yang kita peroleh dari data-data yang 

didapatkan. 
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(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), h. 84. 
24
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Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis model 

Miles dan Huberman. Aktifitas dalam data tersebua dalah data 

reduction (merangkum data yang telah terkumpul dan memilih 

hal-hal yang pokok kemudian mencari tema dan polanya), data 

display (dilakukan dalam bentuk uraian singkat), dan 

conclusion drawing (merangkum data).
26

 Dalam penelitian ini, 

analisis data digunakan untuk menganalisis hasil dari data 

penelitian Bimbingan Konseling Islam Menggunakan 

reinforcement Positif Untuk Meningkatkan Pengamalan Ajaran 

Agama Di Pondok Pesantren M. Daud Pampangan Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun pembahasan dalam permasalahan harus di dasari 

dengan kerangka berfikir yang lebih jelas dan terarah. Maka dari 

ini sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan membahas tentang penegasan judul, 

latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

BAB II Landasan Teori membahas teori yang terkait dengan 

sub tema yang pertama membahas tentang Program Bimbingan 

Konseling Islam Menggunakan reinforcement Positif Untuk 

Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama, Pengertian Bimingan 

konseling Islam, Pengertian reinforcement positif pengamalan 

ajaran agama 

BAB III Gambaran umum wilayah membahas tentang 

gambaran umum tentang lokasi penelitian Pondok Pesantren M. 

Daud Pampangan Kecamatan Gedong  Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 

                                                           
26

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidkan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D, hlm. 247-253. 



 
 

 
 

21 

BAB  IV Temuan dan Analisis Data Lapangan  berisikan 

tentang analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti fakta yang 

terarah dengan analisis  meliputi apa saja Dampak Bimbingan 

Konseling Islam Menggunakan reinforcement Positif Untuk 

Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama. 

BAB V Berisikan kesimpulan serta saran penelitian yang 

berdasarkan dari hasil yang di proleh peneliti mengenai Bimbingan 

Konseling Islam Menggunakan reinforcement Positif Untuk 

Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Di Pondok Pesantren 

M. Daud Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 
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BAB II 

BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM 

MENGGUNAKAN REINFORCEMENT POSITIF UNTUK 

MENINGKATKAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA. 

 

A. Bimbingan Dan Konseling Islam 

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam  

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris 

“Guidance” yangberasal dari kata kerja “To Guide” yang 

mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, dan 

membantu.
 

Bimbingan merupakan salah satu bidang dan 

program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk 

membantu mengoptimalkan perkembangan santri.
1
 jadi 

bimbingan artinya membantu klien untuk berkembang menjadi 

lebih baik yang tertuju pada santri. Dan bimbingan adalah 

bantuan atau pertolongan yang di berikan kepada individu atau 

sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau 

mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau 

sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan 

hidupnya. 

Menurut Muhammad Surya, bimbingan adalah suatu 

proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis 

dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai 

kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam 

mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian 

diri dengan lingkungannya.
2
 Jadi bimbingan adalah memberi 

bantuan terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada 

yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman 

diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat 

                                                           
1 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Berbasis 

Integrasi, (Jakarta: Raja Persada,2005), h. 16. 
2 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling Edisi Revisi, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2011), 

h. 1. 
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perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan 

lingkungannya. 

Konseling merupakan terjemahan dari kata counseling 

berasal dari to counsel yang berarti nasehat, anjuran, ataupun 

pembicaraan.
3
 Menurut Prayitno dan Erman Amti, konseling 

adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui 

wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) 

kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah 

(disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang 

dihadapiklien.
4
 Jadi konseling adalah proses bantuan dari 

seorang konselor kepada klien untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi oleh klien tersebut. 

Istilah Islam dalam wacana studi Islam berasal dari bahasa 

arab dalam bentuk masdar yang secara harfiyah berarti selamat, 

sentosa dan damai. Dari kata kerja salima diubah menjadi 

bentuk aslama yang berarti berserah diri. Dengan demikian arti 

pokok Islam secara kebahasaan adalah ketundukan, 

keselamatan, dan kedamaian. secara terminologis, Ibnu Rajab 

merumuskan pengertian Islam, yakni Islam ialah penyerahan, 

kepatuhan dan ketundukan manusia kepada Allah SWT. Hal 

tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Disamping itu, 

Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki al-Shawi 

mendefinisikan Islam dalam rumusan Islam yaitu aturan illahi 

yang dapat membawa manusia yang berakal sehat menuju 

kemaslahatan atau kebahagiaan hidupnya di dunia dan 

akhiratnya.
5
 Jadi Islam adalah agama yang langsung dari Allah 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia 

agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.  

Menurut Ainur Rahim Fiqih bimbingan konseling Islam 
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yaitu suatu proses pemberi bantuan terhadap individu agar 

mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan 

akhirat
6
. Sedangkan menurut Muhammad Arifin bimbingan dan 

konseling Islam yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan kesulitan rohaniah dalam lingkungan 

hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri 

karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap 

kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri 

pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat 

sekarang dan dimasa yang akan datang.
7
 Jadi bimbingan dan 

konseling Islam adalah  merupakan proses pemberian bantuan 

dari seorang konselor kepada klien untuk membantu 

mnyelesaikan masalah dari klien tersebut dan konselor tidak 

menentukan atau mengharuskan, hanya membantu klien agar 

mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah 

SWT, agar dapat mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan 

akhirat. 

Adapun jika disimpulkan mengenai Bimbingan dan 

konseling Islam adalah suatu usaha pemberian bantuan lepada 

seseorang yang mengalami kesulitan rohaniah baik mental dan 

spritual agar individu mampu mengatasi dengan kemampuan 

yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan 

Iman dan Ketakwaan kepada Allah SWT. 

2. Fungsi Bimbingan Konseling Islam 

Fungsi bimbingan dan konseling Islam ditinjau dari 

kegunaan atau manfaat, dan kegunaan-kegunaan yang dapat 

diperoleh dari pelayanan tersebut dikelompokan menjadi tiga 

macam, yaitu : 
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a) Fungsi pencegahan (preventif) 

Yaitu membantu individu  memelihara dan 

mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar 

tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak 

memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah 

baginya. 

b) Fungsi pemeliharaan(preservative) 

Yaitu membantu individu  menjaga agar situasi  dan 

kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang 

telah menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan 

lebih lama. 

c) Fungsi penyesuaian 

Yaitu fungsi bimbingan dalam membantu klien agar 

dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstrutif 

terhadap kehidupan sosialnya.
8
 

Jadi dapat disimpulkan fungsi bimbingan konseling Islam 

adalah membantu konseli untuk mengembangkan keilmuan baik 

ilmu agama ataupun ilmu umum yang dimiliki, 

mengembangkan potensi baik yang dimiliki oleh konseli agar 

menjadi individu yang lebih baik. 

3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam 

Dalam kelangsungan perkembangan dan kehidupan 

manusia, berbagai pelayanan diciptakan dan diselenggarakan. 

Masing-masing pelayanan ini berguna dan bermanfaat untuk 

memperlancar dan memberikan dampak positif, konseling Islam 

ini membantu individu untuk bisa menghadapi masalah 

sekaligus bisa membantu mengembangkan segi-segi positif 

yang dimiliki oleh individu. Secara singkat tujuan konseling 

Islam sebagai berikut: 
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a. Tujuan umum: 

Membantu klien agar dia memiliki pengetahuan tentang 

posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil 

keputusan, untuk melakukan perbuatan yang di pandang 

baik, benar dan bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan 

untuk kepentingan akhiratnya. 

b. Tujuan Khusus: 

1) Untuk membantu klien untuk menghadapi masalah 

2) Untuk membantu klien mengatasi masalah yang sedang 

dihadapinya. 

3) Untuk membantu klien memelihara dan 

mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau 

yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak akan 

menjadi sumber masalah bagi dirinya dan oranglain.
9
 

Jadi dapat disimpulkan tujuan bimbingan dan konseling 

Islam adalah Agar manusia dapat berkembang secara serasi dan 

baik secara fisik dan rohani serta jiwanya, berdasarkan ajaran 

Islam dan berkembang secara serasi dan baik untuk kedudukan 

individu dan sosial berdasarkan ajaran Islam 

4. Prinsip Prinsip Bimbingan Konseling Islam 

Adapun prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling Islam 

diantaranya : 

a) Membantu individu untuk mengetahui, mengenal, dan 

memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya 

(mengingatkan kembali kefitrahnya). 

b) Membantu individu menerima keadaan dirinya 

sebagaimana adanya, baik dan buruknya,kekuatan dan 

kelemahannya, sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan oleh 

Allah, namun manusia hendaknya menyadari bahwa 

                                                           
9 Achmad Mubarok, Konseling Agama dan Kasus, (Jakarta: PT. Bina Rena 
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28 

diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu bertawakkal 

kepada Allah SWT. 

c) Membantu individu memahami keadaan (situasi dan 

kondisi) yang dihadapinya. 

d) Membantu individu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. 

e) Membantu individu mengembangkan kemampuannya 

mengantisipasi masa depan, sehingga mampu 

memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi 

berdasarkan keadaan sekarang dan yang akan terjadi, 

sehingga membantu mengingat individu untuk lebih 

berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan bertindak.
10

 

Jadi dapat disimpulkan Prinsip bimbingan dan konseling 

Islam adalah konselor dapat memahami keadaan klien dengan 

semestinya yang sesuai dengan apa yang di rasakan klien atau 

dapat memahami situasi kondisi dan karakter klien dengan cara 

itu konselor dapat membantu dan menemukan masalah yang 

dihadapi klien tersebut. 

5. Unsur unsur bimbingan Dan konseling Islam  

Bimbingan Konseling Islam mempunyai beberapa unsur 

atau komponen yang saling terkait dan saling berhubungan satu 

sama lain. pada dasarnya unsur-unsur bimbingan dan konseling 

Islam terkait dengan konselor, konseli, dan masalah yang 

dihadapi. Berikut penjelasannya: 

a) Konselor 

Konselor adalah pihak yang membantu konseli dalam 

proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami 

dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam 

menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi 

konseli.Konselor juga dapat diartikan seorang mukmin 
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yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang 

tuntunan Allah dan menaatinya. Bentuk bantuan itu 

terutama pemberian dorongan dan pendampingan dalam 

memahami dan mengamalkan syari‟at Islam. upaya 

memahami serta mengamalkan syari‟at Islam itu 

diharapkan segala potensi yang dikaruniakan Allah kepada 

individu.dapat berkembang secara optimal. Dengan begitu 

diharapkan individu menjadi hamba Allah yang muttaqin 

mukhlasin, mukhsisnin, dan mutawakkilin, yang terhindar 

dari godaan setan dan terjauh dari tindakan maksiat, serta 

ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.
11

 

Jadi unsur bimbingan dan konseling Islam adalah terdiri 

dari konelor dan konseli. Konselor adalah seorang yang 

mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau 

penyuluhan sedangkan konseli adalah proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada 

individu yang mengalami sesuatu masalah yang berakhir 

pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. 

Menurut H.M. Arifin, syarat-syarat untuk menjadi 

konselor adalah sebagai berikut: 

1. Meyakini akan kebenaran agama yang dianutnya, 

menghayati, mengamalkan karena ia menjadi dirinya 

idola sebagai muslim sejati baik lahir ataupun batin di 

kalangan anak. 

2. Memiliki sifat dan kepribadian menarik, terutama 

terhadap anak Bimbingannya dan juga terhadap 

orang-orang yang berada di lingkungansekitarnya. 

3. Memiliki rasa tanggung jawab, rasa berbakti yang 

tinggi dan loyalitas terhadap tugas pekerjaan secara 

konsisten. 

4. Mampu mengadakan komunikasi (hubungan) timbal 

                                                           
11 Anwar Sutoyo, Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 22. 
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balik terhadap anak bimbingan dan lingkungan 

sekitarnya. 

5. Memiliki ketangguhan, kesabaran serta keuletandalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya.
12

  

Jadi menurut H.M. Arifin syarat untuk menjadi 

konselor adalah Memiliki rasa tanggung jawab, rasa 

berbakti yang tinggi dan patuh terhadap tugas pekerjaan 

secara konsisten dan mampu mengadakan komunikasi 

timbal balik terhadap konsli atau klien dan lingkungan 

sekitarnya. 

Agus Santoso, dkk dalam bukunya Terapi Islam, 

menguraikan bahwa seorang konselor Islami harus 

memiliki akhlak sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara baik. Karena tanpa komunikasi 

yang baik, niscaya pesan yang diinginkan sulit 

menimbulkan efek yang positif terhadap konseli. 

2. Kasih sayang (rahmah) adalah sifat yang wajib 

dimiliki oleh setiap konselor. Kasih sayang yang 

merupakan gerakan kalbu adalah modal perasaan yang 

secara otomatis bisa mendorong konselor dan 

meringankan beban seorang konseli. 

3. Sabar, dimana setiap konselor harus mempunyai bekal 

ini dalam terapi Islam. 

4. Tawadu‟, untuk menggugah simpati konseli, karena 

sifat tawadu‟ dari seorang konselor juga diperlukan 

dalam proses terapi Islam, sebab dapat menambah 

keakraban dengan konseli. 

5. Toleransi. 

 

                                                           
12 Imam Suyuti Farid, Pokok-Pokok Bahasan Tentang Bimbingan 

Penyuluhan Agama Sebagai 

Teknik Dakwah, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel,1977), h. 14. 
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6. Demokratis dan terbuka, agar tercipta keterbukaan 

antara konselor dan konseli sehingga berbagai 

persoalan dapat terselesaikan. 

7. Jujur dan dapat dipercaya.
13

  

Jadi dapat disimpulkan menurut Agus Santoso, dkk 

dalam bukunya Terapi Islam, menguraikan bahwa seorang 

konselor Islami harus rendah hati agar tercipta keterbukaan 

antara konselor dan konseli sehingga dapat menceritakan 

berbagai persoalan dan masalah yang di hadapi konseli 

dengan itu persoalan dan masalah dapat terselesaikan.   

b) konseli 

Willis mendefinisikan klien adalah setiap individu 

yang diberikan bantuan profesional oleh seorang konselor 

atas permintaan dirinya sendiri atau orang lain.
14

 

pengertian hampir sama juga diungkapkan oleh Rogers 

yang mengartikan klien sebagai individu yang datang 

kepada konselor dalam keadaan cemas atau tidak karuan.  

konseli adalah orang yang perlu memperoleh perhatian 

sehubungan dengan masalah yang dihadapinya dan 

membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk 

memecahkannya, namun demikian kerberhasilan dalam 

mengatasi masalahnya itu sebenarnya ditentukan oleh 

pribadi konseli itu sendiri.
15

 Jadi dapat disimpulkan klien 

adalah seorang individu yang mempunyai masalah dan 

datang kepada konselor atas kehendaknya sendiri maupun 

orang lain dengan tujuan menyelesaikan masalahnya 

dengan bantuan seorang konselor agar klien dapat 

mengatasi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. 

 

                                                           
„13 Agus santoso dkk, Terapi Islam ,(Surabaya: IAIN SA Press, 2013), h. 

77. 
14Sofyan S.Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung: 

Alfabeta,2010), h. 111 
15Latipun, Psikologi Konseling, (Malang: UMM Press, 2005), h. 48. 
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Menurut winkel dalam bukunya bimbingan konseling, 

menguraikan syarat- syarat konseli adalah sebagai berikut:  

a. konseli harus mempunyai motivasi yang kuat untuk 

mencari penjelasan atau masalah  

b. yang dihadapi, disadari sepenuhnya dan mau 

dibicarakan dengan konselor.  

c. Persyaratan ini merupakan persyaratan dalam arti 

menentukan keberhasilan atau kegagalan terapi.  

d. Keinsafan akan tanggung jawab dipikul oleh konseli 

dalam mencari penyelesaian terhadap masalah dan 

melaksanakn apa yang diputuskan pada akhir 

konseling. Masalah yang dihadapi. Hal ini berkaitan 

dengan kemampuan intelektual dan kemampuan untuk 

berefleksi atas dirinya.
16

  

Jadi dapat disimpulkan bahwa Menurut winkel dalam 

bukunya bimbingan konseling, menguraikan syarat- syarat 

konseli adalah konseli harus mempunyai motivasi yang 

kuat untuk mencari penjelasan atau masalah dapat 

menentukan keberhasilan atau kegagalan proses konseling 

maka dari itu konseli harus sanggup ada kemaun dari 

dirinya untuk bisa melakukan proses konseling.   

c) Masalah 

Konseling berkaitan dengan masalah yang dihadapi 

oleh individu (konseli), di mana masalah tersebut terjadi 

karena berbagai faktor atau bidang kehidupan, maka 

masalah yang ditangani oleh konseling dapat menyangkut 

beberapa bidang kehidupan, diantaranya: bidang 

pernikahan dan keluarga, pendidikan, sosial 

(kemasyarakatan), pekerjaan (jabatan) dan keagamaan. 

                                                           
16 W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 1991), h. 309. 
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Adapun macam-macam masalah yang dihadapi 

manusia sangatlah kompleks, diantaranya sebagai berikut: 

1) Problem dalam bidang keluarga 

2) Problem dalam bidang pendidikan 

3) Problem dalam bidang social 

4) Problem dalam bidang pekerjaan 

5) Problem dalam bidang keagamaan.
17

  

Jadi dapat disimpulkan masalah masalah konseli 

adalah menyangkut masalah kehidupan baik masalah 

dirinya sendiri, kluarga, pekerjaa, pendidikan, bahkan ke 

agamaan, karena masalah konseli merupakan keadaan yang 

belum sesuai dengan yang diharapkan.  

6. Langkah Langkah Bimbingan Konseling Islam 

Dalam Bimbingan dan Konseling Islam, terdapat beberapa 

langkah-langkah yangharus dilakukan dalam pemberian layanan 

bimbingan dan konseling, yakni identifikasi kasus, diagnosa, 

prognosa, treatment atau terapi, evaluasi atau follow up, berikut 

penjelasannya: 

a. Identifikasikasus 

Langkah ini di maksudkan untuk mengenal kasus 

beserta gejala-gejala yang Nampak. Dalam langkah ini 

konselor mencatat kasus-kasus yang perlu mendapat 

bimbingan dan memilih kasus mana yang akan mendapat 

bantuan terlebih dahulu. 

b. Diagnosa 

Langkah diagnosa yaitu langkah untuk menetapkan 

masalah yang dihadapi kasus beserta latar 

belakangnya.Dalam langkah ini kegiatan yang dilakukan 

                                                           
17 Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbngan dan Konseling 

Islam (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 41. 
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ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi kasus 

dengan menggunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

kemudian ditetapkan masalah yang dihadapi serta latar 

belakangnya. 

c. Prognosa                                                                                                    

Langkah prognosa ini untuk menetapkan jenis bantuan 

atau terapi apa yang akan dilaksanakan untuk membimbing 

kasus ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah 

diagnosa. 

d. Treatment atauTerapi 

Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan 

atau bimbingan langkah ini merupakan pelaksanaan yang 

ditetapkan dalam prognosa. 

e. Evaluasi atau FollowUp 

Langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau 

mengetahui sampai sejauh manakah langkah terapi yang 

telah dilakukan telah mencapai hasilnya. Dalam langkah 

follow up atau tindak lanjut, dilihat perkembangan 

selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh.
18

  

Jadi dapat disimpulkan langkah langkah bimbingan 

konseling Islam adalah berupa usaha untuk melaksanakan 

bantuan ataupun bimbingan kepada seseorang yang bermasalah, 

sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pada langkah 

yang ketiga (Prognosa). Usaha pemecahan ini dapat dilakukan 

dalam berbagai bentuk bantuan, antara lain layanan individual, 

layanan kelompok, pengajaran perbaikan, pemberian 

pengajaran dan sebagainya. 

 

 

                                                           
18Djumhur dan Moh.Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, 

(Bandung: CV Ilmu, 1975), h. 104. 
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B. Reinforcement positif 

1. Pengertian Reinforcement positif 

Teknik reinforcement positif adalah apapun yang 

memperkuat dan meningkatkan kemungkinan bahwa suatu 

perilaku akan terjadi lagi. Sinonim yang sering digunakan untuk 

reinforcement positif adalah reward.Contoh-contoh 

reinforcement positif dan snek kesukaan dan kegitan yang lebih 

disukai, stiker, uang, perhatian, pujian sosial, atau suguhan 

lainnya.
19

 Jadi reinforcement positif adalah memberikan 

perbuatan yang menyenangkan saat suatu perilaku yang 

diharapkan muncul dengan tujuan agar perilaku tersebut 

dilakukan lagi secara konsisten.    

Dalam Al-Qur‟an Allah juga mengajarkan kita tentang 

konsep pemberian hadiah dan hukuman, yang terdapat di dalam 

surat (Al-isra‟[17] :7) 

                   

            

                   

 Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi 

dirimu sendiri dan  jika  kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) 

itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi 

(kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) 

untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke 

dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya 

pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya 

apa saja yang mereka kuasai” (QS. Al-isra‟[17]:7) 

                                                           
19 Breadley T. Erford, 40 Teknik yang Harus Di ketahui Setiap Konselor,( 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), h. 374. 
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Dari ayat diatas dapat kita artikan bahwasannya dalam 

perbuatan maupun ucapan apabila kita berbuat baik maka 

kebaikan akan kembali pada diri kita. Dan apabila kita berbuat 

buruk maka keburukan akan kembali pada kita pula. 

2.  Tujuan Teknik Reinforcement Positif 

Adapun tujuan dari teknik reinforcement positif antara lain 

adalah : 

a) Agar klien terdorong untuk mengubah tingkahlakunya 

b) Menguraangi frekuensin berlangsungnya tingkah laku yang 

tidak diinginkan.  

c) Memberikan penguatan terhadap suatu respon yang 

mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku 

yang tidakdiinginkan.
20

 

3. Jenis-jenis penguatan (reinforcement positif) 

Terdapat tiga jenis reinforcement yang dapat digunakan untuk 

modifikasi tingkah laku, yaitu: 

1) Primary reinforcer atau uncondition reinforcer, yaitu 

reinforcement yang langsung dapat dinikmati misalnya 

makanan danminuman. 

2) Secondary reinforce atau conditioned reinforce. Pada 

umumnya tingkah laku manusia berhubungan dengan ini, 

misalnya uang, senyuman, pujian, medali, pin, hadiah, dan 

kehormatan. 

3) Contingency reinforcement, yaitu tingkah laku tidak 

menyenangkan dipakai sebagai syarat agar anak 

melakukan tingkah laku menyenangkan, misalkan kerjakan 

PR dulu baru nonton TV. Reinforcement ini sangat efektif 

                                                           
20.http//www.google.andi.com/amp/s/lutfifauzan.wordpress.com.teknikreinf

orcement-dalam- konseling/amp/. Diakses pada tanggal 28 Mei 2019 

http://www.google.andi.com/amp/s/lutfifauzan.wordpress.com.teknikreinforcement-dalam-
http://www.google.andi.com/amp/s/lutfifauzan.wordpress.com.teknikreinforcement-dalam-
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dalam modofikasi tinglahlaku.
21

 

4. Langakah – Langkah pemberian penguatan (reinforcement 

positif)     

Adapun langkah-langkah penerapan reinforcement positif 

adalah sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan informasi tentang permasalahan melalui 

analisis  ABC.  Yaitu  Antecedent (pencetus perilaku). 

Behavior (perilaku yang dipermasalahkan), Consequence 

(akibat yang diperoleh dari perilaku tersebut). 

b) Memilih perilaku target yang ingin ditingkatkan 

c) Menetapkan data awal (baseline) perilaku awal 

d) Menentukan reinforcement yang bermakna 

e) Menetapkan jadwal pemberian reinforcement 

f) Penerapan reinforcement positif.
22

 

Jadi dapat disimpulkan langkah-langkah penerapan 

reinforcement positif adalah Mengumpulkan informasi tentang 

permasalahan melalui pengumpulan data, memilih kliean yang 

sesuai dengan data yang diperoleh kemudian menetapkan 

jadwal pemberian reinforcement.   

5.  Penerapan Reinforcement positif yang afektif 

Muh Uzer Usman menjelasakan teknik pemberian pengukuh 

agar afektif, yaitu: 

a. Penguatan kepada pribadi tertentu yang jelas 

b. Diberikan dengan segera atau langsung,yaitu setelah 

munculnya  tingkah laku yang diharapkan. 

c. Penguatan kepada kelompok 

                                                           
21 Komala Gantina,dkk, Teori dan Teknik Konseling, (Jakarta:PT 

Indeks),h.162. 
22 Komala Gantina,dkk, Teori dan Teknik Konseling, (Jakarta:PT 

Indeks),h.164 
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d. Penggunaan penguatan dengan bervariasi. 

Soetarlinah Soekadji mengemukakan beberapa hal yang harus 

dilakukan agar pengukuhan positif dapat berjalan afektif, antara 

lain :  

a) menyajikan pengukuh seketika 

Salah satu prinsip pengukuhan itu penyajinya 

dilakukan segera setelah tingkah laku berlangsung akan 

lebih afektif dibandingkan penyajian yang tertunda. 

b) Memilih pengukuh yang tepat 

Tidak semua stimulus-stimulus yang memenuhi kebutuhan 

fisiologis dapat menjadi pengukuh yang tepat. Setiap orang 

mempunyai selera sendiri-sendiri dan setiap situasi dapat 

menimbulkan perubahan selera. Soetarlah Soekadji 

menyatakan bentuk pengukuhan yang dapat digunakan 

antara lain : 

1. makanan, semua orang menyukai makanan atau 

minuman yang cocok dengan seleranya. 

2. Benda-benda, setiap orang akan senang jika 

mendapatkan suatu benda yang menarik 

3. Aktivitas atau acara, setiap orang senang melakukan 

suatu aktivitas sesuai dengan minatnya. Sehingga 

acara yang menyenangkan dapat dijadikan sebagai 

pengukuh. 

4. Tindakan sosial, dihadirkan oleh orang lain dalam 

konteks sosial, baik verbal maupunnon verbal. 

Contohnya seperti pujian, sapaan, komentar positif, 

senyuman anggukan, jabat tangan, dan lain-lain.
23

 

 

                                                           
23http://ikipwates-andi.blogspot.com /2014/06/ lutfifauzan pengubahan-

tingkah-laku-dengan-teknik.html-  jurnal bimbingan dan konseling Islam , diakses 

tanggal 03 Maret 2021 
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Tarik kesimpulan menurut peneliti jadi penerapan 

reinforcement positif yaitu sangat bervariasi baik secara 

individu dan klompok yang diberikan secara langsung dan 

diberikan penerapan reinforcement sesuai dengan kebutuhan 

individu atau kelompok tersebut dengan cara 

memberlakukannya dengan baik berupa pujian, sapaan, 

senyuman.  

6. Metode pemberian Reinforcement positif 

metode  pemberian  reinforcement  disini  mengacu  

tentang bagaimana reinforcement itu digunakan baik dari segi 

jenis, bentuk, prinsip maupun cara yang digunakan dalam 

pelaksanaan pemberian  reinforcement positif yakni: 

1. Sholat  

Shalat merupakan salah satu kewajiban yang kita 

jalankan setiap harinya terutama dalam menjalankan shalat 

lima waktu dimana hukumnya wajib bagi setiap umat 

muslim. Shalat sendiri merupakan rukun Islam yan kedua 

yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling 

utama setelah dua kalimat syahadat. Shalat juga merupakan 

tiang atau pondasi agama jadi shalat sangat penting bagi 

kaum muslimin atau muslimat. Ada tiga tahap 

membiasakan   anak   untuk melakukan ibadah shalat yaitu: 

Pertama,  perintah  untuk  shalat. Kedua ,  mendidik  tata  

cara  shalat. Ketiga , memukul anak karena tidak shalat.
24

 

Jadi sholat adalah tiang agama karena sholat wajib 

hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat dan dari 

Ketiga tahap tersebut harus disesuaikan  dengan  

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Dalam hal shalat, Nabi SAW memberi  contoh  

kepada  para sahabatnya agar mempraktikkannya 

sebagaimana  mereka  melihat  cara beliau 

melaksanakannya. Kata Nabi, Shalluu kama raaitumuuni 

                                                           
24 Muhammad Azmi, hlm. 39 
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ushalli. Shalat  sesungguhnya  mendidik manusia  agar  

bisa  hidup bermasyarakat,  seperti melalui shalat jama‟ah 

di Masjid dalam jumlah terbatas pada saat shalat lima 

waktu, atau dalam jumlah massal setahun dua kali yakni di 

saat shalat Id al-Fithri dan„Id   al- Adlha.   

Pada   semua   momen tersebut,  si  kaya  maupun  si  

miskin, kuat   atau   lemah,   pemimpin   atau rakyat, guru 

atau murid, laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, 

semuanya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, 

beribadah menghadap Allah semata. Tidak ada perbedaan 

di antara mereka kecuali kualitas taqwanya. Dengan 

keyakinan bahwa shalat (berjama‟ah) membentuk ikatan  

kebersamaan,  maka membiasakan amaliyah shalat ini 

tentunya   diharapkan   akan   mampu meredam potensi 

konflik antar sesama manusia 
25

.jadi sholat berjamaah 

sholat bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua 

orang yaitu seorang imam dan makmum, dimana seorang 

makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh 

mendahului setiap gerakannya. dan manfaat sholat 

berjamaah ini membentuk ikatan  kebersamaan tidak ada 

perbedaan antara si  kaya  maupun  si  miskin, kuat   atau   

lemah,   pemimpin   atau rakyat, guru atau murid, laki atau 

perempuan, anak-anak atau dewasa, semuanya duduk sama 

rendah dan berdiri sama tinggi, beribadah menghadap 

Allah semata mereka kecuali kualitas taqwanya.   

2. Puasa sunnah senin dan kamis 

Puasa Senin Kamis merupakan puasa sunnah yang 

sering dikerjakan oleh umat muslim karena memiliki 

sejumlah keistimewaan yang luar biasa. Menjalankan 

puasa senin kamis tidak hanya bermakna ibadah tetapi juga 

bagian dari cara untuk berdoa dan memohon kepada Allah 

                                                           
25 Abd. Rahman Assegaf,  Pendidikan Tanpa Kekerasan  „Tipologi Kondisi, 

Kasus, dan Konsep‟ (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm 172 
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SWT atas sesuatu yang diinginkan.
26

 Jadi Puasa sunnah 

senin dan kamis merupakan puasa Sunnah yang dianjurkan 

Rasulullah. dalam menjalankan puasa dimulai sejak terbit 

matahari hingga terbenamnya matahari. manfaat yang 

diperoleh ketika melaksanakan puasa  senin kamis ini, 

berdoa kepada allah dan berharap dapat diampuni dosa-

dosanya.  

Sesuai namanya, puasa ini dilaksanakan pada hari 

senin dan kamis saja untuk tiap pekannya. Adapun dalil 

hukum puasa Senin Kamis adalah sunnah, seperti yang 

sudah digolongkan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam 

Fiqih Islam wa Adillatuhu dan juga telah disepakati para 

ulama. Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, puasa-puasa 

sunah yang disepakati para ulama antara lain puasa hari 

Senin dan Kamis, berikut hadisnya dari Aisyah 

Radhiyallahu Anhu: 

"Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 

memperbanyak puasa pada hari Senin & Kamis." (HR. Al-

Tirmidzi, Al-Nasi dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan 

oleh Al-Albani). 

 

C. Pengamalan Ajaran Agama 

1. Pengamalan Ajaran Agama  

Pengamalan adalah proses, perbuatan, cara melaksanakan, 

melaksanakan, pelaksanaan, penerapan, proses (perbuatan) 

menunaikan (kewajiban, tugas) proses (perbuatan) 

menyampaikan, (cita-cita, gagasan), proses (perbuatan) 

                                                           
26 Fimela, Niat Puasa Senin Kamis Beserta Manfaat dan 

Keutamaannya,journal yahoo,berita,vol. 5 no.1.2020 tersedia di: 

https://id.berita.yahoo.com/niat-puasa-senin-kamis-beserta-120719841.html (20 Mei 

2021) 

https://id.berita.yahoo.com/niat-puasa-senin-kamis-beserta-120719841.html
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menyumbangkan atau mendarmakan. 
27

 jadi pengamalan adalah 

cara melaksanakan suatu proses yang di tuju. 

Secara harfiah ajaran  segala sesuatu yang diajarkan, 

nasihat, petuah,  petunjuk: ia senantiasa memegang teguh orang 

tuanya, paham: terlarang, segala sesuatu yg diajarkan, nasihat, 

petunjuk: mempercayai keramat adalah bertentangan dengan 

agama. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata 

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia 

lainnya atau pun dengan lingkungannya. Jadi ajaran agama 

berarti bakti manusia kepada Allah SWT karena didorong dan 

dibangkitkan oleh akidah tauhid. Secara etimologi Agama juga 

dapat diartikan meng - Esakan, melayani dan patuh. 
28

 jadi 

ajaran agama adalah ukuran-ukuran yang menetapkan batas-

batas boleh tidaknya atau baik buruknya cara-cara untuk 

mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia 

lainnya atau pun dengan lingkungannya Dengan demikian maka 

jelas ajaran agama sangat berpengaruh terhadap pola sikap 

seseorang yang tumbuh atas dasar kemauan dari manusia itu 

sendiri tanpa ada paksaan dari manapun.  

Sedangkan secara terminology Ajaran agama mengandung 

arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. 

Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan 

manusia. Ikatan itu berasal dari satu kekuatan yang lebih tinggi 

dari manusia. Satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditanggkap 

oleh panca indera.
29

 Jadi maksud dari Satu kekuatan gaib yang 

tidak dapat ditanggkap oleh panca indera adalah salah satu 

                                                           
27 Wjs Purwodarminto , kamus Besar Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka , 

Jakarta, 1992, h. 40 
28 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta : Raja Grafindo 
29 Haru Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek, Jilid I, (Jakarta: UI 

Press, 1979), h. 9-10 
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syarat dari benarnya keimanan seseorang untuk mempercayai 

agama dan tuhan yang dianut nya.   

2. Konsep ajaran Islam 

Konsep  utama  ajaran  Islam  ialah Aqidah,  Ibadah  dan  

Akhlaq  ketiga  konsep utama ini merupakan kunci pembuka 

dalam mengamalkan  ajaran  Islam.  Islam  di  bangun atas   

dasar   aqidah   yang   baik   dan   benar, kemudian ibadah 

menjadi isi ajaran dan akhlaq merupakan penampilan atau aksi 

dari ajaran Islam.  

Iman merupakan potensi rohani yang harus dibuktikan 

dalam bentuk amal saleh sehingga menghasilkan potensi rohani 

(iman) yang  disebut  taqwa.  Amal  saleh  itu menyangkut 

keserasian dan keselarasan hubungan sesama manusia dengan 

Allah dan hubungan manusia dengan dirinya yang membentuk 

kesalehan pribadi, hubungan manusia dengan sesama manusia 

yang membentuk  kesalehan  sosial  (solidaritas sosial), dan 

hubungan manusia dengan alam yang   membentuk   kesalehan   

terhadap   alam sekitar.
30

 Jadi iman adalah mengikrarkan  

sesuatu dengan pikiran, mengucapkan dengan lisan, meyakini 

dalam hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. 

Konsep pengamalan ajaran ajaran Agama Islam merupakan 

proses keIslaman  kedalam diri pribadi manusia mengingat pada 

hakekatnya bertujuan  untuk membentuk  pribadi  yang  

beriman  dan bertakwa  dalam  kehidupan  lahiriah  dan batiniah 

manusia.
31

 Jadi proses pendidikan dalam pengamalan nilai 

ajaran agama Islam adalah menanamkan atau mempribadikan 

ajaran keIslaman yang mengacu   kepada   keimanan   dan   

ketaqwaan yang berdaya dorong motivasi proses kegiatan 

perilaku yang nampak, yang mewujud di dalam akhlaq di satu 

                                                           
30 Muhaimin, et al, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Cet. I, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 

h. 75. 
31 Muhammad Azmi., hlm. 71 
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sisi, dalam amaliah atau dalam muamalah dalam berbagai 

bidang kehidupan. 

Ajaran    agama Islam difungsikan sebagai sistem acuan 

sikap dan dasar pijakan para pemeluknya dalam interaksi sosial  

yang toleran, rasa solidaritas, menjaga kerukunan di dalam 

masyarakat. Isyarat ini dapat dilihat dalam berbagai aspek 

ajaran agama Islam. Begitu pula pada agama-agama lain. Pesan- 

pesan cinta dan kasih, menebar kedamaian terhadap sesama 

manusia serta kerukunan antar masyarakat. Dilihat dari konteks 

inilah sesungguhnya peran penyuluh agama menempati tempat 

strategis dalam masyarakat umat beragama. Sebab salah satu 

dari fungsi penyuluh agama adalah sebagai ujung tombak yang  

berhubungan  langsung  dengan masyarakat dalam membina 

umat beragama untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran 

agama secara benar.  

Pendidikan akhlak sangat berperan penting dalam 

membina potensi jiwa manusia, mulai dari lingkup pendidikan 

terkecil seperti keluarga  sampai  yang  terbesar seperti 

masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan pertama dan utama, karena dalam keluarga  inilah  

anak  pertama- tama mendapatkan  didikan  dan bimbingan. 

Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anaknya adalah 

sebagai peletak dasar bagi pendidikan  akhlak  dan  pandangan 

hidup keagamaan. Oleh karena itu orang tua dan pendidik  

harus  mendidik  anak- anaknya atau anggota keluarganya agar 

mentaati Allah. Keharusan tanggung jawab orang tua untuk 

menyelamatkan  diri dan keluargnya melalui pendidikan Islam 

juga telah ditegaskan dalam sabda Rasul bahwa
32

 : “tiap-tiap 

anak itu dilahirkan dalam  keadaan  fitrah,  maka kedua orang 

tuanyalah  yang menjadikan mereka yahudi, Nasrani,  dan 

Majusi  “ (HR. Al-Baihaqi).Sumber akhlak Islam adalah Al- 

Qur‟an dan al- Sunnah.  

                                                           
32 Mansur , hlm. 339 
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Maka segala sesuatu   dinilai   baik   atau   buruk, terpuji 

atau tercela, benar atau salah, didasarkan  pada  penilaian  Al- 

Qur‟an dan al- Sunnah. Sifatw pemaaf, syukur, pemurah, jujur, 

dan rajin bekerja dinilai baik karena kedua sumber di atas (Al-

Qur‟an dan al- Sunnah)   memang   menyatakan semua hal 

tersebut sebagai perilaku yang baik.
33

 Jadi segala sesuatu yang 

dinilai baik belum tentu benar dimata Allah Swt sedangkan 

sesuatu yang dianggap salah belum tentu salah dimata Allah 

Swt.   

3. Pengamalan Ajaran Agama Ibadah Sholat Wajib 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengamalan 

adalah proses pelaksanaan atau penerapan”. Dari pengertian di 

atas dapat dijelaskan bahwa pengamalan merupakan proses 

perbuatan atau pelaksanaan suatu kegiatan tugas atau 

kewajiban. Pengamalan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah melaksanakan dan mengamalkan dan menjalankan 

kewajiban seorang muslim. 

Pengamalan  menunjukkan  kata  kerja  yang  

menunjukkan pekerjaan yang dilakukan. Yang dimaksud disni 

adalah kesungguhan hati seseorang untuk melakukan sesuatu 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu ibadah shalat wajib. Hal  ini  

sesuai  dengan  firman  Allah  Q.S  Al-Zalzalah  ayat  7-8 yaitu  

                   

      

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya,(7) dan barangsiapa 

mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya(8)”. (Q.S. AL-Zalzalah (99):7-8). 

                                                           
33 Didiek  Ahmad  Supadie, Pengantar Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), hlm. 2221 
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Pengamalan  dapat  diartikan  juga  melaksanakan  segala 

perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengamalan itu 

tentunya dilakukan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-

hari dan merupakan bagian dari ibadah. Dalam istilah Indonesia 

Ibadah diartikan perbuatan untuk menyatakan bukti   kepada 

Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-Nya.
34

Ibadah merupakan hal pokok 

dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Adz-

Dzariyat ayat 56 yaitu : 

              

 “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”( Q.S 

Adz-Dzariyat [51] :56) 

Berdasarkan kutipan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa 

ibadah mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, 

termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT agar 

mereka mau mengabdkan diri, taat, tunduk, serta menyembah 

hanya kepada Allah SWT. karena sesungguhnya Allah lah yang 

menciptakan semua alam semesta ini. 

Sedangakan shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan 

wajib dikerjakan bagi umat muslim yang sudah baligh. Shalat 

berasal dari kata shalla, yang berarti berdoa. Agama Islam 

mengajarkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa 

mengingat Allah dengan melakukan shalat. Adapun yang 

dimaksud shalat ialah ibadat yang tersusun dari beberapa 

perkataan dan beberapa perbuatan yan dimulai dengan takbir, 

diakhiri dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang 

ditentukan.
35

 Jadi sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan 

                                                           
34 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 

17 
35 A. Munir dan Sudarsono, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2001), 
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dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan di 

akhiri dengan salam, Shalat menghubungkan seorang hamba 

kepada penciptanya, dan shalat merupakan menghambakan 

Allah dan mengesakan Allah SWT. 

Shalat adalah upaya membangun hubungan baik antara 

manusia dengan tuhannya. Dengan shalat, kelezatan munajat 

kepada Allah akan terasa, pengabdian kepada-Nya dapat 

diekspresikan, begitu juga dengan penyerahan segala urusan 

kepada-Nya. Shalat juga mengantarkan seseorang kepada 

keamanan, kedamaian, kesuksesan, kemenangan, dan 

pengampunan dari segala kesalahan.
36

 Jadi dengan 

melaksanakan sholat seseorang akan merasakan kedamaian, 

kesuksesan, kemenangan dan pengampunan dari segala 

kesalahan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis jelaskan bahwa 

shalat merupakan hubungan manusia dengan Allah SWT. secara 

terus menerus, dengan memohon keselamatan, kesejahteraan 

dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan ibadah 

shalat merupakan pencarian pahala melalui berbagai amal salah 

dalam bentuk berdiri, ruku, dan sujud. Jadi, seorang muslim 

yang menunaikan ibadah shalat, berarti ia telah berdoa kepada   

Allah   dan   memohon   dengan   perbuatannya   agar   Allah 

mengampuninya, sebagaimana firman Allah yaitu: 

                   

                   

        

 

                                                           
36  Khairunnas Rajab, Psikologi Ibadah (Memakmurkan Kerajaan Ilahi di 

Hati Manusia), (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 93 
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“Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan 

kepadamu   (Muhammad) dan laksanakanlah salat. 

Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan 

mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih 

besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Ankabut (29) : 45)  

Ayat  di  atas  memberikan  kejelasan  bahwa  sebagai  

seorang muslim kita diperintahkan untuk selalu membaca al-

Quran karena dalam di dalamnya terdapat petunjuk hidup, 

pembeda antara hak dan batil, obat penenang jiwa, dan rahmat 

bagi seluruh alam. Kemudian kita diperintahkan untuk 

mendirikan shalat karena dapat mencegah dari perbuatan keji 

dan munkar. Dengan kita mendirikan shalat hubungan manusia 

dengan Allah akan terjalin, sehingga Allah akan memberikan 

penjagaan bagi muslim, dan setan akan sulit mengajak manusia 

untuk melakukan kemaksiatan. 

Berdasarkan penjelasan diatas diambil pengertian bahwa 

pengamalan ibadah shalat wajib adalah pelaksanaan atau 

perbuatan yang nyata sebagai bakti kepada Allah SWT dalam 

bentuk ucapan dan perbuatan  yang  diawali  dengan  takbiratul  

ihram  dan  diakhiri  dengan salam dengan memenuhi beberapa 

syarat-syarat yang telah diperoleh. 

4. Dasar Hukum Pengamalan Ibadah Sholat Wajib 

Sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia yaitu hanya 

patuh dan tunduk kepada Allah secara totalitas, maka 

melakukan shalat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk 

komitmen, sebagaimana firman Allah yaitu
37

: jadi manusia 

diciptakan oleh Allah SWT hanya untuk beribadah kepada 

Allah dengan cara melaksanakan sholat dengan ikhlas dan 

komitmen melaksanakan sholat. 

 

                                                           
37 Rois Mahmud, Al-Islam; Pendidikan Agama Islam, (t.p: Erlangga, 2011)., 

h. 25 
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 “ maka, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), 

ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan 

ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, 

maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, 

salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.”(Q.S An-nisa‟[4] :103) 

Berdasarkan ayat di atas dapat penulis simpulkan bahwa agama 

Islam mengajarkan unmatnya untuk disiplin yaitu melalaui 

ibadah shalat. Ibadah shalat adalah kewajiban yang waktu 

pelaksanaannya sudah ditentukan.  Shalat  dilakukan  secara  

teratur  dan  pada  waktu-waktu tertentu dapat dijadikan alat 

ukur untuk mengetahui tingkat kedisiplinan kita. 

5. Pengamalan Ajaran Agama Ibadah Puasa 

Pengamalan adalah dari kata amal, yang berarti perbuatan, 

pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan dengan maksud 

berbuat kebaikan. Dari pengertian di atas, pengamalan berarti 

sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan, dari 

hal di atas pengamalan masih butuh objek kegiatan.
38

 Jadi 

pengamalan adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan 

maksud untuk hal kebaikan. 

patuh  dan  merendahkan  diri Pengertian ibadah menurut 

Hasby Ash Shiddieqy yaitu segala ketaatan yang dikerjakan 

untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di 

akhirat. ramadan berasal dari akar kata romadha yang berarti 

panas  yang menyengat Ramadan merupakan bulan yang 

kesembilan dalam tahun Qomariyah. Sudah menjadi kebiasaan 

orang-orang Arab kala itu untuk memindahkan suatu istilah 

kedalam bahasa mereka yang sesuai dengan keadaan. Pada 

bulan kesembilan suhu disana amat panas, sehingga mereka 

menyebutnya bulan Ramadan.
39

 Jadi Dengan demikian 

                                                           
38 W. J. S. Poerwadarminta,dasar-dasar puasa (Jakarta:amzah, 1985: 33), 

hal 93 
39 Hasby Ash Shiddieqy, Al-Islam; Pendidikan Agama Islam, (t.p: Erlangga, 

2012)., h. 210 
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pengamalan ibadah puasa ramadan adalah melakukan  

perbuatan,  pekerjaan  yang  berupa  ibadah  puasa  ramadan 

dengan maksud memperoleh ridha dari Allah dan mengharap 

pahala-Nya di akhirat. 

Ash-Shiyām dari segi bahasa berarti menahan diri dari 

melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan. Dari segi 

terminologi berarti menahan diri dari   makan, minum, 

hubungan suami istri, dan segala yang membatalkan  lainnya  

mulai  dari  terbit  fajar  sampai  terbenam  matahari karena 

Allah SWT. 

Para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah 

berpuasa, misalnya: untuk mempertinggi budi pekerti, 

menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang 

miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah 

kesehatan dan lain sebagainya. 

Uraian seperti di atas tentu ada benarnya, walaupun tidak 

mudah dirasakan oleh setiap orang. Karena perasaan lapar, haus 

dan lain-lain yang ditimbulkan oleh sebab berpuasa itu, 

bukanlah selalu mengingatkan kepada penderitaan orang lain, 

malah bisa mendorongnya untuk mencari dan mempersiapkan 

bermacam-macam makan pada siang hari untuk melepaskan 

lapar dan dahaganya di kala berbuka pada malam harinya. 

Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang 

berpuasa, bahwa puasa itu membantu kesehatan, walaupun para 

dokter yang memberikan penjelasan secara ilmiah, bahwa 

berpuasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian 

penyakit, tetapi ada pula penyakit yang tidak membolehkan 

berpuasa. Kalau diperhatikan perintah berpuasa bulan Ramadan 

ini, maka pada  permulaan  ayat  183  secara  langsung  Allah  

menunjukkan  perintah wajib itu kepada orang-orang yang 

beriman. Orang  yang beriman  akan patuh melaksanakan  

perintah berpuasa dengan sepenuh hati, karena ia merasa 
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kebutuhan jasmaniah dan rohaniah adalah dua unsur yang 

pokok bagi kehidupan manusia yang harus diperkembangkan 

dengan bermacam-macam latihan, agar dapat dimanfaatkan 

untuk ketenteraman hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. 

Surat al-Baqarah Ayat 183-187, Surat al-Baqarah (Sapi 

Betina) adalah surat ke dua setelah surat al- Fatihah dalam 

susunan al-Qur‟an  yang terdiri  dari 286 ayat, termasuk dalam 

golongan surat-surat Madaniyyah dan merupakan surat yang 

terpanjang  dan  terbanyak  ayat-ayatnya  di  antara  surat-surat  

yang  ada dalam   al-Qur‟an . Adapun   ayat   183-187 

menerangkan tentang perintah untuk menunaikan ibadah puasa 

Ramada. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu 

agar kamu bertakwa,(183).Yaitu beberapa hari tertentu. Maka 

barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu 

tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang 

dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi 

orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, 

yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa 

dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih 

baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui.(184). Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di 



 
 

  

53 

dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 

pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, 

barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka 

berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan 

(dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak 

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah 

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya 

dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, agar kamu bersyukur (185) Dan apabila hamba-

hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, 

maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan 

orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah 

mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, 

agar mereka memperoleh kebenaran (186). Dihalalkan bagimu 

pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka 

adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi 

mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan 

dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan 

kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang 

telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga 

jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang 

hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai 

(datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika 

kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka 

janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka 

bertakwa (187).(Q.S Al-Baqoroh [2] : 183-187). 

Pada ayat 183 ini Allah mewajibkan puasa kepada semua 

manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-

umat sebelum mereka supaya  mereka  menjadi  orang  yang  

bertakwa.  Jadi  puasa  ini  sungguh penting bagi kehidupan 

orang-orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam 

agama dan kepercayaan pada masa kita sekarang ini, dapat 
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dipastikan bahwa kita akan menjumpai bahwa puasa salah satu 

ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan lain 

sebagainya. 

Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya‟ban tahun 

kedua Hijriyah di mana Nabi Besar Muhammad saw. mulai 

membangun pemerintahan  yang  berwibawa  dan  mengatur  

masyarakat  baru,  maka dapatlah   dirasakan,   bahwa   puasa   

itu   sangat   penting   artinya   dalam membentuk  manusia-

manusia  yang  dapat  menerima  dan  melaksanakan tugas-

tugas besar dan suci.
40

 Jadi puasa Sya‟ban menganjurkan 

supaya memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya‟ban 

ketimbang bulan-bulan lainnya  karena kemuliaan bulan 

Sya‟ban di dalamnya terdapat malam pertengahan (Nifsu 

Sya‟ban) di mana amal manusia diangkat ke langit Allah Swt. 

Puasa sunnah Senin Kamis adalah Puasa yang dianjurkan 

oleh Rosululloh, Puasa senin kamis ini istimewa karena sering 

dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara puasa Senin 

Kamis sama dengan berbagai puasa sunah lainnya. 

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Bahwa Nabi Muhammad 

lebih sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Amalan-

amalan manusia diajukan kepada Allah setiap hari Senin dan 

Kamis, maka saya senang apabila amalan saya (pada hari 

tersebut) dan saya berpuasa pada hari tersebut." (H.R. 

Ahmad).
41

 Jadi dapat disimpulkan bahwa hari Senin dan Kamis 

merupakan hari istimewa untuk semua umat muslim, Pada dua 

hari tersebut, amalan seseorang akan diajukan oleh malaikat 

kepada Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah memilih berpuasa 

pada hari-hari penting tersebut. 

                                                           
40 Agus Tri Sundani, Dkk, Puasa Bulan Sya‟ban dan Nisfu Sya‟ban, 

Keutamaan dan Ketentuan , Jurnal pengembangan Masyarajat Islam, vol 13, No 2 

2020, h 259-260 tersedia https://muhammadiyah.or.id/puasa-bulan-syaban-dan-nisfu-

syaban-keutamaan-dan-ketentuan/ ( 5 juli 2021)  
41

 S. Dian Andriyanto, Puasa Senin dan Kamis, Keutamaan dan Ketentuan , 

Jurnal pengembangan Masyarajat Islam, vol 11, No 2 2020, h 249-264 tersedia 

https://ramadan.tempo.co/read/1480983/rasulullah-anjurkan-umat-islam-puasa-
senin-kamis-ini-hukumnya/ (8 juli 2021) 

https://muhammadiyah.or.id/puasa-bulan-syaban-dan-nisfu-syaban-keutamaan-dan-ketentuan/
https://muhammadiyah.or.id/puasa-bulan-syaban-dan-nisfu-syaban-keutamaan-dan-ketentuan/
https://ramadan.tempo.co/read/1480983/rasulullah-anjurkan-umat-islam-puasa-senin-kamis-ini-hukumnya/
https://ramadan.tempo.co/read/1480983/rasulullah-anjurkan-umat-islam-puasa-senin-kamis-ini-hukumnya/
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Dikutip dari beberapa sumber, terdapat keterangan 

tambahan dari Syekh Bujairimi dalam Attajrid Linaf„il Abid, 

Hasyiyah ala Fathil Wahhab bahwa, "Amal perbuatan seseorang 

diperlihatkan di hadapan Allah pada Senin dan Kamis. Di 

hadapan para nabi, ayah, dan ibu yang bersangkutan sendiri, 

amal diperlihatkan pada Jumat. Sementara di hadapan 

Rasulullah, amal seseorang diperlihatkan setiap hari."
42

 Jadi 

menurut Syekh Bujairimi amal perbuatan manusia dilihat setiap 

hari Senin dan Kamis sedangkan menurut Rasulullah Perbuatan 

manusia dilihat setiap hari, dari dia bangun tidur sampai tidur 

lagi allah selalu melihat kita, selalu melihat perbuatan amal baik 

dan buruknya manuisia, karena Allah maha mengetahui 

segalanya walaupun didalam hati manusia itu sendiri. 

Selain itu, ada pula riwayat bahwa pada hari Senin dan 

Kamis, terkait diangkatnya amalan kepada Allah, seseorang 

yang tidak berbuat syirik, akan akan mendapatkan ampunan-

Nya, "Pintu surga dibuka pada Senin dan Kamis. Setiap hamba 

yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun akan 

diampuni kecuali seseorang yang bermusuhan dengan 

saudaranya." (H.R. Muslim). 
43

 Jadi orang yang melaksanakan 

Puasa Senin dan Kamis, Allah akan mengangkat amalan-amalan 

baik dan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali orang-orang 

yang berbuat syirik dan seseorang yang bermusuhan dengan 

saudaranya. 

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW 

berpuasa pada hari Senin dan Kamis, maka aku bertanya kepada 

Beliau, lalu Beliau bersabda, 'Sesungguhnya amalan-amalan 

seseorang didatangkan pada hari Senin dan Kamis
44

. Jadi tidak 

hanya untuk menambah pahala,  puasa Senin Kamis juga 

memiliki segudang manfaat baik untuk kesehatan maupun 

                                                           
42

 Syekh Bujairimi, Dasar-dasar Konseptual kehidupan dalam Islam  

(Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 42. 
43

 Ibid., h. 112 
44

 Ibid., h. 165  
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mental. Untuk itu, Rasulullah menganjurkan umat muslim 

untuk melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis. 

KH Syamsul Yakin dalam tulisannya di Republika.co.id 

berjudul Pahala Puasa Senin Kamis mengatakan, Amaliah 

Puasa Senin Kamis bukan satu paket yang tidak bisa dipisah. 

Untuk tahap awal, seseorang boleh memilih berpuasa  pada hari 

Senin atau Kamis. Nabi SAW mengajarkan, “Amalan yang 

paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kontinu 

walaupun itu sedikit.” (HR. Muslim). Setelah terbiasa dapat 

berpuasa pada kedua hari itu.
45

 Jadi Menurut KH Syamsul 

Yakin Puasa Senin dan Kamis adalah Amalan satu paket yang 

tidak bisa dipisah karena saling melengkapi dan mendapatkan 

pahala yang baik bahkan Puasa Senin dan Kamis amalan yang 

dicintai Allah. 

                                                           
45

 Ahmad Munjatid, Puasa Senin dan Kamis, Keutamaan dan Ketentuan , 

Jurnal pengembangan Masyarajat Islam, vol 11, No 5 2020, h 219-221 tersedia 

https://kumparan.com/berita-terkini/manfaat-puasa-senin-kamis-dan-hukumnya-
bagi-umat-muslim-1uhUtN9asGv/full (4 juli 2018) 
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