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ABSTRAK 

BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MEMOTIVASI BELAJAR SANTRI DI TPA 

MINHAJUT THULLAB DESA PEMULIHAN KECAMATAN WAY SULAN 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

Oleh: 

Siti Nurkholifah 

Bimbingan kelompok merupakan salah satu metode yang bisa mengarahkan 

anak untuk memotivasi dalam belajar, memfasilitasi pertumbuhan pribadi, 

menghargai dan meningkatkan kemampuan pribadi, trampil serta cara bergaul yang 

baik. Bimbingan ini dapat menjadi wadah untuk memotivasi anak untuk belajar 

bersama-sama sehingga anak yang kurang semangat dalam belajar dapat termotivasi 

dan bisa menemukan tujuan belajarnya. 

Maka perlu ada penelitian mengenai bimbingan kelompok di TPA Minhajut 

Thullab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan teknik yang 

digunakan dalam bimbingan kelompok dalam memotivasi belajar santri terutama 

pelajaran pasholatan. Untuk menggali data peneliti menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan dekskripsi analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

penerapan bimbingan kelompok dengan teknik informasi untuk memotivasi belajar 

santri di TPA Minhajut Thullab. 

Cara menentukan sampel penelitian dengan menggunakan teknik jenis 

purposive sampling. Sampel dalam penelitian adalah santri kelompok Ula kelas 1 

yang berjumlah 48 santri dan terbagi dalam tiga kelompok. Alasan memilih santri 

kelompok ula kelas satu karena kelas satu adalah kelas pertama yang belum memiliki 

tujuan belajar dan membutuhkan motivasi belajar. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif 

dengan metode pengambilan kesimpulan dengan deduktif.  

Temuan penelitian ini bahwa bimbingan kelompok di TPA Minhajut Thullab 

menggunakan empat tahap yakni tahap forming, tahap storming, tahap norming dan 

tahap performing dalam memotivasi belajar santri dan santri dapat mengikuti tahap-

tahap dalam bimbingan kelompok dengan baik. Dalam kurun waktu lima bulan  santri 

dapat mengenal bacaan dan menghafal bacaan sholat, santri dapat mempraktikkan 

gerakan sholat sesuai dengan tuntunan sholat serta dapat mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan bimbingan kelompok di TPA Minhajut Thullab 

melalui teknik informasi yaitu dengan cara memberikan praktik bacaan secara 

bergiliran dan praktik langsung dalam bentuk gerakan sholat berjamaah, dengan 

demikian bahwa santri TPA dapat mengenal, mengucapkan dan menghafal serta 

mempraktikkan dengan sempurna dalam ibadah sholat.  

 

Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, Memotivasi santri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini terlebih 

dahulu penulis jelaskan kalimat-kalimat yang dianggap perlu untuk mempertegas 

tujuan dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Bimbingan  Kelompok 

Dalam Memotivasi Belajar Santri Di TPA Minhajut Thullab Desa 

Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan” 

Bimbingan Kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan sejumlah peserta didik (konseli)secara bersama-sama melalui 

dinamika kelompok.
1
 

Bimbingan kelompok yaitu bimbingan yang dilakukan secara kelompok 

terhadap sejumlah individu sekaligus sehingga beberapa orang atau individu 

sekaligus dapat menerima bimbingan yang dimaksud.
2
 

Menurut penulis bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan 

yang diberikan secara bersama-sama atau berkelompok untuk membahas satu 

masalah yang sama untuk membantu peserta didik (santri) dalam menangani 

masalah melalui dinamika kelompok. 

                                                             
1
Dewa Ketut S, dkk, Proses Bimbingan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), 

hlm. 78 
2
Sitti Hartinah, Konsep Dasar Bimbingan Kelompok, (Bandung, PT Refika Aditama, 

2009),Hlm. 4 
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Bimbingan kelompok yang ada di TPA Minhajut Thullab sejatinya 

merupakan bimbingan yang diberikan kepada klien (santri) di TPA secara 

berkelompok, dimana ustadz yang memiliki kemampuan untuk membantu santri 

memberikan motivasi belajar dan untuk membantu santri menemukan tujuan 

belajar khususnya pelajaran tentang sholat sehingga santri yang kurang semangat 

dalam belajar kemudian memiliki semangat dalam belajar. 

Bimbingan kelompok ini juga merupakan layanan yang berguna bagi 

santri untuk menunjang pemahaman santri, mengembangkan kemampuan diri, 

menambah pengetahuan, trampil dalam praktik sholat dan mampu mengamalkan 

dalam kehidupansehari-hari. 

Motivasi belajar adalah proses dorongan yang dimiliki individu untuk 

melakukan perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu hingga 

mencapai tujuan yang dikehendaki berupa keberhasilan belajar. Motivasi sendiri 

adalah seluruh daya penggerak yang telah menjadi aktif.
3
 

Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku.
4
 

Menurut penulis motivasi belajar adalah dorongan yang diberikan kepada 

individu untuk dapat merubah tingkah laku dan pengalaman sehingga individu 

dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. 

                                                             
3
Sardiman AM, Iinteraksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004) 

hlm. 73 
4
Hamzah B Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 23 
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Motivasi belajar dalam bimbingan kelompok ini membahas tentangcara 

pembimbing (ustad) dalam memberikan motivasi kepada klien (santri) agar santri 

lebih termotivasi untuk belajar mengenai pelajaran pasolatan. Materi yang 

diberikan yakni cara menumbuhkan semangat belajar, keimanan, bacaan dalam 

sholat, praktik sholatdan semua hal yang berhubungan dengan ibadah sholat. 

Sehingga mereka menjadi anak yang kuat keimanannya dan rajin dalam 

beribadah. 

Teknik dalam memberikan bimbingan ini menggunakan teknik informasi 

disebut juga dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh seorang 

pembicara kepada sekelompok pendengar. Teknik inilah yang akan dilihat dalam 

proses bimbingan kelompok. 

Santri adalah siswa atau murid yang belajar dipesantren
5
. Adapun santri 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para santri khususnya kelas ula yang 

sedang menuntut ilmu agama Islam di TPA Minhajut Thullab Lampung Selatan. 

TPA adalah lembaga pendidikan nonformal yang merupakan lembaga 

pendidikan baca Al-qur’an untuk usia SD (usia 7 – 12 tahun) lembaga ini 

penyelenggaraannya ditangani oleh masyarakat Islam yang ada diwilayah 

tersebut.
6
 Yang dimaksud TPA disini yaitu TPA Minhajut Thullab Desa 

Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan tempat penulis 

melakukan penelitian. 

                                                             
5Amin Haedari dkk, Masa Depan Pesantren, (Jakarta: IRD Press, 2004), hlm 35 
6
http://tpanurulyaqinara.mysch.id/berita/47453/pengertian-dan-tujuan-taman-pendidikan-al-

qur%EF%BF%BDan-tpa-menurut-ahli/#.WY0jnM6RLDc 
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Desa  Pemulihan  adalah tempat  penulis melakukan penelitian tepatnya di 

Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan. 

Dari penjelasan judul diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi 

“Bimbingan  Kelompok dalam Memotivasi Belajar Santri TPA Minhajut Thullab 

Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan” adalah 

penelitian tentang bimbingan kelompok yang diberikan oleh ustad yang berguna 

bagi santri untuk menunjang pemahaman santri, mengembangkan kemampuan 

diri, menambah pengetahuan, trampil dalam praktik sholat dan mampu 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini 

dilakukan, yaitu: 

1. Bimbingan kelompok di TPA Minhajut dapat memfasilitasi pertumbuhan 

belajar santri, menghargai dan meningkatkan kemampuan pribadi santri, 

mengenalkan bacaan  sholat  dan terampil sehingga layanan ini dapat menjadi 

wadah untuk pembelajaran dan memotivasi santri untuk belajar bersama-

sama karena pada usia 7-9 santri mengalami problem pada belajar sehingga 

layanan bimbingan kelompok ini dapat menumbuhkan  semangat belajar 

dapat termotifasi dan dapat menemukan tujuan belajar. 

2. Sebab judul yang diangkat penulis erat kaitannya dengan jurusan yang 

penulis tekuni, sehingga permasalahan yang terdapat pada judul sekripsi ini 
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diharapkan dapat dianalisis melalui pendekatan yang ilmiah dan 

mengarahkan pada hasil yang sempurna. 

3. Sebab data-data yang dibutuhkan cukup tersedia dan pengurus TPA Minhajut 

Thullab mengarahkan penulis serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau 

sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

C. Latar Belakang 

Permasalahan dimasa saat ini semakin kompleks terutama masalah 

pendidikan  sering kali menjadi masalah yang dianggap perlu dibenahi  dengan 

alasan bahwa anak adalah penerus bangsa yang memiliki kekuatan kepribadian 

yang diperlukan baik untuk dirinya, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Hal 

tersebut mengacu pada upaya untuk membentuk kepribadian yang optimal, 

sehingga dapat berhasil dalam belajardan sukses dalam meraih cita-cita atau 

tujuan hidupnya. 

Dalam sebuah pembelajaran, agar anak memperoleh prestasi harus 

dilakukan dengan sadar, bertahap, dan berkesinambungan. Namun demikian, 

hambatan dalam proses pembelajaran tentu akan terjadi karena masih ada anak 

yang belum memiliki kesadaran akan tujuan belajar. 

Setiap individu pada dasarnya mengalami pristiwa belajar dalam 

hidupnya.  Dalam proses belajar ada kalanya mengalami mood yang tidak stabil, 

terkadang naik dan  kadang juga turun.  Melihat keadaan yang seperti ini, proses 

belajar harus dilakukan dengan sadar,  sengaja, bertahap dan salingberkaitan agar 

memperoleh hasil yang maksimal. Namun dalam proses belajartidaklah tidak 
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memiliki hambatan karena terkadang anak belum memiliki ketertarikan dan 

paham tentang pentingnya belajar. Karena pendidikan mampu mengubah dan 

mengembangkan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Allah SWT berfirman: 

                            

Artinya: “Dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling 

berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih saying”. (Q.S Al-

Balad [90]: 17) 

 

Dilihat dari beberapa permasalah belajar khususnya pada santri TPA 

Minhajut Thullab Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung 

Selatan, didapatkan informasi dari pengurus TPA maupun tenaga pengajar  

mengenai santri yang menunjukkan kurangnya motivasi akan berdampak 

terhadap prestasi belajarnya.  

Sepeti hasil wawancara pra-survey dengan bapak sukadi “kebanyakan 

santri kelompok ula ini mereka tidak memperhatikan pada saat belajar dikelas 

karena saking banyaknya anak dalam satu kelas dan mereka lebih sering 

bermain, ngobrol sendiri, sehingga materi yang disampaikan ustadnya tidak 

diperhatikan dan tidak paham. Dengan demikian semakin ketinggalan materi 

dia akan malas belajar menimbulkan rendahnya motivasi pada diri santri 

terutama pelajaran pasolatan. Padahal pada usia 7 tahun anak sudah harus diberi 
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bekal untuk melaksanakan sholat agar anak paham akan kewajibannya sebagai 

muslim.”
7
 

Hal ini dapat terlihat dalam beberapa kasus kurangnya motivasi belajar 

yang dialami. Rendahnya motivasi belajar anak merupakan salah satu hambatan 

untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan berkualitas serta mampu mengikuti 

tuntutan perkembangan zaman. 

Menurut Uno “motivasi adalah kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat.
8
 

Sedangkan menurut Sardiman “motivasi dapat diartikan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

untuk mencapai tujuan”.
9
 Hasil yang baik dalam belajar tentu tidak lepas dari 

peran motivasi dengan adanya dorongan untuk berusaha secara tekun, terutama 

didasari dengan munculnya rasa memotivasi diri sendiri, maka seseorang akan 

mendapatkan prestasi yang baik. 

Dalam hal memberikan motivasi belajar untuk anak yang mengalami 

kesulitan belajar atau rendahnya motivasi belajar, TPA Minhajut Thullab 

memberikan metode yang dianggap mampu mengurangi rendahnya motivasi 

belajar para santri yaitu layanan bimbingan kelompok. 

                                                             
7Sukadi, Ketua Pimpinan TPA Minhajut Thullab, Pra-wawancara, 20 Desember 2016 
8
Hamzah B Uno,  Op.Cit, hlm. 3 

9
 Sardiman, Op.Cit,  hlm. 73 
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Layanan bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan 

(bimbingan) kepada individu melalui kegiatan kelompok.
10

  Dalam layanan 

bimbingan kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang 

berguna bagi anak didik (santri) dalam pengembangan atau pemecahan masalah 

individu yang menjadi peserta layanan. Dalam pelaksanaan bimbingan 

kelompok ini, diharapkan dapat menjadi solusi untukpermasalahan santri 

kelompok ula kelas 1 di TPA Minhajut Thullab Desa Pemulihan Kecamatan 

Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tergerak untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan kelompok 

yang diberikan oleh ustad dalam memotivasi belajar kepada santri TPA 

Minhajut Thullab Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok dalam memotivasi belajar 

santri di TPA Minhajut Thullab? 

                                                             
10

Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah & Madrasah, (Jakarta: Rajawali, 2009) hlm. 

170 
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2. Bagaiamana teknik dalam bimbingan kelompok dalam memotivasi belajar 

santri di TPA Minhajut Thullab? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitan 

1. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai yang 

diinginkan maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan kelompok di TPA Minhajut 

Thullab. 

b. Untuk mengetahui teknik dalam bimbingan kelompok mpok di TPA 

Minhajut Thullab. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun Kegunaan Penelitian Ini Adalah: 

a. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan santri 

tentang ilmu pengetahuan khususnya bimbingan kelompok dalam 

peningkatan motivasi belajar santri melalui layanan bimbingan 

kelompok. 

b. Sebagai wawasan positif bagi penulis dan ustad/ustadzah tenaga 

pengajar tentang efektifitas bimbingan kelompok dalam meningkatkan 

motivasi belajar santriTPA Minhajut Thullab. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalahcara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
11

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post 

positrivisme, suatu realisasi atau obyek tidak dapat dilihat secara persial dan 

dipecah kedalam beberapa variable.
12

 Dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif\kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

1. Jenis dan sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini berbentuk penelitian lapangan 

(field research), karena dilihatdaritujuan yang dilakukan peneliti untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial individu, kelompok, lembaga atau 

masyarakat.
13

 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan bimbingan 

kelompok dalam memotivasi belajar santri di TPA Minhajut Thullab 

                                                             
11

Sugiyono,  Metode Penelitian Kombinasi,(Bandung: Alfabeta,2014) hlm. 3 
12

Ibid, hlm 22 
13

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 81. 
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melalui bimbingan kelompok Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan 

Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalis.
14

 

Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana bimbingan kelompok 

dalam memotivasi belajar santri di TPA Minhajut Thullab melalui Desa 

Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu objek yang 

akan diteliti.
15

 

Sebuah penelitian sosial disebutkan bahwa dalam unit analisis 

menunjukkan siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang akan di 

teliti. Karakteristik disini adalah variabel yang menjadi perhatian peneliti.  

Dari pendapat tentang populasi di atas, dapat dipahami bahwa 

populasi adalah sejumlah individu atau kelompok yang diteliti dalam suatu 

                                                             
14

Ibid,  hlm. 82 
15

Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm 57 
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penelitian, sehingga penulis menentukan populasi penelitian ini adalah ustad 

dan ustadzah berjumlah 14 orang serta seluruh santri yang ada di TPA 

Minhajut  Thullab yakni kelompok ula ada lima kelas yang berjumlah 106 

santri dan kelompok wustha yang terdiri dari dua kelas yakni berjumlah 32 

santri.  Jadi jumlah seluruh populasi adalah 152. 

b. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan 

yang dianggap dapat menggambarkan  populasinya.
16

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Sampling Purposive yaitu teknik pengambilan sampel yang 

mempunyai tujuan. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh populasi, 

tetapi menggunakan sampel, berdasarkan data diatas maka ditetapkan 

kriteria atau ciri-ciri dari populasi ustad yang dijadikan sampel sebagai 

berikut: 

1) Ustad yang mengajar di kelompok ula 

2) Ustad wali kelas kelompok ula 

3) Ustad yang telah melakukan bimbingan kelompok lebih dari tiga kali. 

Penelitian ini didasarkan bahwa ustadz tersebut telah memiliki 

pengalaman dalam menangani santri serta memahami karakteristik dan 

psikologi santri. Berdasarkan kriteria dan ciri-ciri yang telah  

                                                             
16

Ibid, 57 
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ditentukan diatas, maka yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel 

adalah 3 ustad. 

Teknik pengambilan sampel santri dalam penelitian ini 

menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel tidak memberikan peluang/kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel.
17

 

Sampel santri adalah kelompok ula kelas 1 yang berjumlah 46 

santri dengan pertimbangan bahwa kelas satu merupakan kelas 

pertama dan membutuhkan motivasi dibandingkan kelas yang lain. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi adalah tehnik pengumpulan data  mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknih yang lain, yaitu wawancara 

dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi 

dengan orang,  maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-

obyek alam yang lain.
18

 

                                                             
17

Sugiyono, Op.Cit, hlm. 125 
18

Ibid, hlm. 196 
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Jenis metode observasi yang penulis gunakan adalah non 

perticipant observation, dalam observasi ini peneliti terlibat dan hanya 

sebagai pengamat independen.
19

 

Dalam hal ini, penulis menggunakan observasi sebagai teknik 

pengumpul data yang utama, karena banyak dari hasil observasi yang akan 

dipergunakan dalam penelitian penulis. Observasi yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data-data langsung dari obyek penelitian, tidak hanya 

terbatas pada pengamatan saja, melainkan juga pencatatan. Kegunaan 

observasi ini adalah untuk mencari data pelaksanaan bimbingan kelompok 

di TPA Minhajut Thullab. 

b.  Interview (wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul 

data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam dengan alat perekam (tape recorder).
20

 

Dalam pelaksanaan interview yang digunakan penulis adalah 

interview tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.
21

Pedoman 

                                                             
19

Ibid, hlm. 197 
20

Ibid, hlm. 188 
21

Ibid, hlm. 191 
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wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

berhubungan dengan proses layanan bimbingan kelompok, seperti 

bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok dan teknik yang digunakan 

dalam bimbingan kelompok. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan teknik pengumpul data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian.
22

 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data diantaranya 

dokumen mengenai berdirinya TPA Minhajut Thullab, Struktur Organisasi, 

data santridan ustad/ustadzah serta yang menyangkut dengan data yang 

dibutuhkan penulis. 

4. Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis datayang digunakan sudah 

jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan dalam proposal.
23

 

Dan pada tahap akhir dalam penelitian ini adalah menarik sebuah 

kesimpulan dimana penulis menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat 

dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari 

                                                             
22

Irawan Soehartono, Op.Cit  hlm. 70 
23

Sugiyono,  Op.Cit,  hlm. 331 
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fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi  yang 

mempunyai sifat umum.Oleh karena itu, kaitan dengan penelitian ini adalah 

bimbingan kelompok dalam memotivasi santri di TPA Minhajut Thulap Desa 

Pemulihan Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan. 

 

5. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap 

penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada 

sebelumnya.Selain itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendapat 

suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitan dengan 

judul yang digunakan untuk mendapatkan suatu teori ilmiah. 

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah 

diteliti oleh beberapa peneliti klain, penelitian tersebut digunakan sebagai kajian 

pendukung dalam penelitian ini.Beberapa penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Skripsi Karya Feri Kristanti Mahasiswa Jurusan Bimbingan Dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang  Yang Berjudul 

“Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa Kelas VIII Smp Negeri 1 Bumijawa Kabupaten 

Tegal Tahun Pelajaran 2006/2007”  Tahun 2007. Penelitian Ini Berfokus 
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Pada Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Kepercayaan 

Diri Siswa. 

b. Skripsi KaryaTejo AsmaraJurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Yang Berjudul “Efektivitas 

Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Peer Group Dalam Meningkatkan 

Konsep Diri Siswa Kelas III A Di Smp Mardisiswa 1 Semarang Tahun 

Pelajaran 2006/2007” Tahun 2007 Penelitian Ini Berfokus Pada 

Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Peer Group Dalam Meningkatkan 

Konsep Diri Siswa. 

c. Jurnal Ilmiah Konseling Karya Wela Aswida , Marjohan dan Yarmis 

Syukur, Dari Jurusan Bimbingan Dan Konseling FIP UNP Yang Berjudul 

“Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Mengurangi Kecemasan 

Berkomunikasi Pada Siswa” Pada 1 Januari 2012. Penelitian Ini Berfokus 

Pada Mengurangi Kecemasan Berkomunikasi Pada Siswa. 

Dari penelitian-penelitian diatas maka terdapat perbedaan judul yang 

ditulis oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada 

Bimbingan Kelompok dalam  Memotivasi Belajar Santri TPA Minhajut 

Thullab Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung 

Selatan. Sehingga penelitian yang penulis lakukan hasilnya tidak akan 

sama. 

 



BAB II 

BIMBINGAN  KELOMPOK DAN MOTIVASI BELAJAR SANTRI 

 

A. Bimbingan Kelompok 

1. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Bimbingan Kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah 

peserta didik (Konseli) secara bersama-sama melalui dinamika kelompok 

memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari guru 

pembimbing/konselor) dan/atau membahas secara bersama-sama pokok 

bahasan (Topik) tertentu.
1
 

Bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) 

kepada individu melalui kegiatan kelompok.
2
 

Dari pendapat tokoh diatas dapat penulis simpulkan bahwa bimbingan 

kelompok adalah suatu layanan bantuan yang diberikan secara bersama-sama 

atau berkelompok untuk membahas satu masalah melalui dinamika kelompok 

untuk membahas topic tertentu. Isinya bisa mencakup informasi pendidikan, 

pekerjaan, pribadi atau sosial, dengan tujuan menyediakan kepada anak 

informasi akurat yang akan membantu mereka membuat perencanaan hidup 

dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. 

2. Kegunaan Bimbingan Kelompok 

Kegunaan bimbingan kelompok memang sangat besar dan dapat 

dikemukkan antara lain: 

a. Tenaga pembimbing masih sangat terbatas dan jumlah murid yang perlu 

                                                             
1
Ketut.S, Dewa dkk,OP.Cit, hlm.78 

2
Tohirin, Op.Cit, 170 
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dibimbing terlalu banyak sehingga pelayanan bimbingan secara 

perseorangan tidak akan merata. 

b. Melalui bimbingan kelompok, murid dilatih menghadapi suatu tugas 

bersama atau memecahkan suatu masalah bersama. Dengan demikian, 

sedikit banyak dididik untuk hidup secara bersama. Hal tersebut akan 

diperlukan/dibutuhkan selama hidup. 

c. Dalam mendiskusikan bersama, murid didorong untuk bnerani 

mengemukakan pendapatnya dan menghargai pendapat orang lain. Selain 

itu, beberapa murid akan lebih berani membicarakan kesikarannya dengan 

penyuluh setelah mereka mengerti bahwa teman-temannya juga 

mengalami kesukaran tersebut. 

d. Banyak informasi yang dibutuhkan oleh murid dapat diberikan secara 

kelompok dan cara tersebut lebih ekonomis. 

e. Melalui bimbingan kelompok, beberapa murid menjadi lebih sadar bahwa 

mereka sebaiknya menghadap penyuluh untuk mendapat bimbingan 

secara lebih mendalam. 

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

diangkat dapat memperkenalkan diri dan berusaha mendapat kepercayaan 

dari murid.
3
 

Di dalam Al-Qur‟an Allah juga telah menjelaskan bahwa sebagai manusia 

                                                             
3
Sitti Hartinnah, Konsep Dasar Bimbingan Kelompok, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 

hlm. 8 
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kita harus saling membantu dan menasehati. Seperti dalam surat Al-Asr: 1-3: 

               

                   

Artinya: “Demi masa.Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 

dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran”.( Q.S Al-Asr[103]:1-3) 

 

Dalam buku lain dijelaskan pula bahwa bimbingan kelompok mempunyai 

kegunaan : 

a. Menjadi lebih sadar akan tantangan yang dihadapi sehingga mereka 

memutuskan untuk berwawancara secara pribadi dengan konselor 

b. Lebih rela menerima dirinya sendiri bahwa teman-temannya sering 

menghadapi persoalan, kesulitan dan tantangan yang kerap kali sama. 

c. Lebih berani mengemukakan pandangan sendiri bila berada dalam 

kelompok dari pada dengan konselor yang mungkin dianggap berbeda 

dengan kita-kita ini. 

d. Diberikan kesempatan untuk mendiskusikan sesuatu bersama dan dengan 

demikian mendapat latihan untuk bergerak dalam suatu kelompok yang 

akan dibutuhkan selama hidupnya. 

e. Lebih bersedia menerima suatu pandangan atau pendapat bila 
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dikemukakan oleh seorang teman.
4
 

3. Tujuan Bimbingan Kelompok 

Secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan 

kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta 

layanan (klien).Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan 

untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan 

sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni 

peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal.
5
 

Tujuan bimbingan kelompok yaitu memberikan layanan-layanan 

penyembuhan melalui kegiatan kelompok dengan mempelajari masalah-

masalah manusia pada umumnya, menghilangkan keteganganketegangan.
6
 

Tujuan bimbingan kelompok selain untuk memecahkan permasalahan 

yang dialami anggota kelompok secara bersama-sama layanan bimbingan 

kelompok juga dapat sebagai tempat untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh anggota kelompok. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota 

kelompok mampu merencanakan serta mengarahkan dirinya, memiliki sikap 

dan pandangan hidup yang tidak sekedar meniru apa yang dilakukan oleh 

orang lain serta memiliki tindakan-tindakan yang diharapkan.
7
 

                                                             
4
W.S Winkel, & Sri Hastutu, Bimbingan dan Konseling di Institusi, (Yogyakarta: Media 

Abadi, 2004), hlm 565 
5
Tohirin, Op.Cit, hlm. 172 

6
 Wela Aswida, “Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Mengurangi Kecemasan 

Berkomunikasi Pada Siswa”. Jurnal Ilmiah Konseling, Vol. 1 No. 1 (Januari 2012), hlm. 7 
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Bimbingan kelompok pada umumnya berbentuk kelas yang 

beranggotakan 15 sampai 20 orang. Informasi yang diberikan dalam 

bimbinbgan kelompok itu terutama dimaksudkan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman mengenai orang lain, 

sedangkan perubahan sikap merupakan tujuan yang tidak langsung. Kegiatan 

bimbingan kelompok biasanya dipimpin oleh seorang guru pembimbing 

(konselor) atau guru.
8
 

 

4. Teknik Layanan Bimbingan Kelompok 

Teknik bukan merupakan tujuan tetapi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan.Beberapa teknikyang biasa digunakan dalam pelaksanaan bimbingan 

kelompok yaitu: 

a. Teknik umum, dalam teknik ini dilakukan dinamika kelompok. Secara 

garis besar teknik-teknik ini meliputi: 

a) Komunikasi multi arah secara efektif dinamis dan terbuka 

b) Pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam 

pembahasan, diskusi analisis, dan perkembangan argumentasi 

c) Dorongan minimal untuk memantapkan respons dan aktifitas 

anggota kelompok 

d) Penjelasan, pendalaman dan pembahasan 

                                                             
8
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e) Pelatihan untuk pembentukan tingkah laku baru yang dikehendaki. 

b. Permainan kelompok, permainan dapat dijadikan sebagai salah satu 

teknik dalam layanan bimbingan kelompok baik sebagai selingan 

maupun sebagai wahanan yang memuat materi pembinaan atau materi 

layanan tertentu dan untuk memperkuat jiwa kelompok, memantapkan 

pembahasan, dan atau relaksasi. Permainan kelompok yang efektif dan 

dapat dijadikan sebagai teknik dalam layanan bimbingan kelompok 

harus memenuhi cirri-ciri sebagai berikut: 

a) Sederhana, 

b) Menggembirakan, 

c) Menimbulkan suasana rileks dan tidak melelahkan, 

d) Meningkatkan keakraban, dan 

e) Diikuti oleh semua anggota kelompok.
9
 

c. Teknik pemberian informasi disebut juga dengan metode ceramah, yaitu 

pemberian penjelasan oleh seorang pembicara kepada sekelompok 

pendengar. Pelaksanaan teknik pemberian informasi mencakup tiga hal, 

yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Keuntungan teknik 

pemberian informasi antara lain adalah : (a) dapat melayani banyak 

orang, (b) tidak membutuhkan banyak waktu sehingga efisien, (c) tidak 

terlalu banyak memerlukan fasilitas, (d) mudah dilaksanakan 
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disebanding dengan teknik lain.
10

 

   

5. Tahap-tahap Pembentukan Bimbingan Kelompok 

Dalam dinamika kelompok, apabila diamati bagaimana anggota 

kelompok mengalami kehidupan tahap demi tahap, tahap pertumbuhan 

kelompok sebagaimana dikemukakan Tuckman dkk dalam buku Sitti 

Hartinah: 

a. Tahap forming (tahap pembentukan rasa kekelompokan), Tahap 

pembentukan kelompok merupakan tahap awal dalam pertumbuhan 

kelompok. Pada tahap ini setiap individu dalam melakukan berbagai 

penjajagan terhadap anggota lain mengenai hubungan antarpribadi yang 

dikehendaki kelompok sekaligus mencoba berprilaku tertentu untuk 

mendapatkan sebuah reaksi dari yang lainnya. 

b. Tahap storming (tahap pancaroba), pada tahap kedua ini, upaya 

memperjelas tujuan kelompok mulai Nampak, partisipasi anggota 

meningkat. Sadar atau tidak tahap ini anggota mulai mendeteksi 

kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota kelompok melalui 

proses interaksi yang intensif, ditandai dengan mulai terjadinya konflik 

satu sama lain karena setiap anggota mulai makin menonjolkan “aku”-

nya masing-masing. 
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c. Tahap norming (pembentukan norma) Meskipun konflik masih terus 

terjadi, anggota kelompok mulai melihat karakteristik pribadi masing-

masing secara lebih mendalam, sehingga lebih memahami terjadi 

perbedaan dan konflik. Pemahaman tentang bagaimana cara 

berkomunikasi orang-orang tertentu, cara membantu orang lain, cara 

memperlakukan orang lain dalam kelompok akan meningkatkan ikatan 

(cohesi), rasa percaya (trust), serta kepuasan hubungan dan konsesnsus 

diantara anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. Kondisi akhir 

dari tahap pembentukan norma adalah dengan terciptanya suasana penuh 

keharmonisan dalam kelompok sehingga hubungan antar pribadi yang 

semula penuh dengan keraguan-keraguan dan konflik satu sama lain 

akibat ketertutupan diri telah berubah menjadi sarana untuk memecahkan 

masalah dan penyelesaian pekerjaan kelompok , antar lain dengan 

adanya norma berprilaku yang disepakati bersama oleh anggota 

kelompok, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, sudah jelas pula 

peran apa yang harus dimainkan oleh setiap anggota dalam 

menyelesaikan pekerjaan kelompok sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing. 

d. Tahap performing (tahap berprestasi) Menginjak fase berprestasi, 

kelompok sudah dibekali dengan suasana hubungan kerja yang harmonis 

antara anggota yang satu dengan lainnya. Norma kelompok telah 

disepakati, tujuan dan tugas kelompok serta peran masing-masing 
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anggota telah jelas. Terdapat keterbukaan komunikasi dalam kelompok 

dan keleluasaan dalam berinteraksi satu sama lain. Dalam iklim 

kelompok seperti inilah, sinergi kelompok akan kelompok akan tercapai 

sehingga kelompok mampu menampilkan prestasi kerja yang optimal.
11

 

Dalam buku lain juga di jelaskan bahwa dalam penyelenggaraan 

bimbingan kelompok memperlukan persiapan dan praktik pelaksanaan 

kegiatan yang memadai dari langkah awal sampai bengan evaluasi dan 

tindak lanjut. 

a. Langkah Awal 

Langkah atau tahap awal diselenggarakan dalam rangka 

membentuk kelompok sampai dengan mengumpulkan para peserta yang 

siap melaksanakan kegiatan kelompok. Langkah awal ini dimulai dengan 

penjelasan tentang adanya layanan bimbingan kelompok bagi para 

peserta didik, pengertian, tujuan, dan kegunaan bimbingan kelompok. 

Setelah penjelasan ini, langkah selanjutnya menghasilkan kelompok 

yang langsung merencanakan waktu dan tempat penyelenggarakan 

kegiatan bimbingan kelompok. 

b. Perencanaan Kegiatan 

Perencanaan kegiatan bimbingan kelompok meliputi penetapan 

materi layanan, tujun yang ingin dicapai, sasaran kegiatan, bahan atau 
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sumber bahan untuk bimbingan kelompok, rencana penilaian, waktu dan 

tempat. 

c. Evaluasi Kegiatan 

Penilaian kegiatan bimbingan kelompok difokuskan pada 

perkembangan pribadi peserta didik dan hal-hal yang dirasakan mereka 

berguna. Hasil penilaian kegiatan bimbingan kelompok perlu dianalisis 

untuk mengetahui lebih lanjut seluk beluk kemajuan para peserta dan 

seluk beluk penyelengaraan bimbingan kelompok. Perlu dikaji apakah 

hasil-hasil pembahasan atau pemecahan masalah sudah dilakukan 

sedalam atau setuntas mungkin, atau sebenarnya masih adaaspek-aspek 

penting yang belum dijangkau dalam pembahasan itu.
12

 

 

6. Metode Bimbingan Kelompok (Group Guidance) 

Cara ini dilakukan untuk membantu siswa (klien) memecahkan 

masalah  melalui kegiatan kelompok. Penyelenggaraan bimbingan kelompok 

antara lain dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah bersama atau 

membantu seorang individu yang menghadapi masalah dengan 

menempatkan dalam  suatu  kelompok yang bisa diterapkan dalam 

pelayanan bimbingan kelompok adalah: 

a. Program Home Room 

  Program ini dilakukan disekolah dan madrasah (di dalam 
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kelas) di luar jam pelajaran untuk membicarakan beberapa hal yang 

dianggap perlu. Tujuan utama program ini adalah agar guru dapat 

mengenal para siswanya secara lebih dekat sehingga dapat 

membantunya secara efisien. 

b. Karyawisata 

Melalui karyawisata para siswa memperoleh kesempatan 

meninjau objek-objek yang menarik dan mereka memperoleh informasi 

yang lebih baik dari objek itu. Masing-masing kelompok bekerja sesuai 

kelompoknya sesuai instruksi dari pembimbing.  Melakukan kegiatan 

seperti itu,  para siswa akan memperoleh penyesuaian dalam kehidupan 

kelompok misalnya dalam berorganisasi, kerja sama, rasa tanggung 

jawab, dan percaya pada diri sendiri. 

c. Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok merupakan suatu cara dimana siswa 

memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-

sama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan 

pendapat masing-masing dalam memecahkan sesuatu masalah. 

d. Kegiatan Kelompok 

Kegiatan kelompok dapat menjadi suatu teknik yang baik dalam 

bimbingan, karena kelompok memberikan kesempatan kepada individu 

untuk berpartisipasi secara baik. Melalui kegiatan kelompok dapat 

mengembangkan bakat dan menyalurkan dorongan-dorongan tertentu. 
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Selain itu, setiap siswa memperoleh kesempatan untuk 

menyumbangkan pikirannya. 

e. Organisasi Siswa 

Melalui organisasi siswa banyak masalah-masalah siswa baik 

sifat individu maupun kelompok dapat dipecahkan. Melalui organisasi 

siswa para siswa memperoleh kesempatan untuk belajar mengenal 

berbagai kehidupan aspek kehidupan social. 

f. Sosiodrama 

Sosiodrama merupakan suatu cara membantu memecahkan 

masalah siswa melalui drama. Sesuai namanya, masalah-masalah yang 

didramakan adalah masalah social. Metode ini dilakukan melalui 

kegiatan bermain peran. Pemecahan masalah individu diperoleh melalui 

penghayatan peran tentang situasi masalah yang dihadapinya. Dari 

pementasan peran selanjutnya diadakan diskusi mengenai cara-cara 

pemecahan masalahnya yang dihadapi oleh seseorang individu sebagai 

anggota kelompok atau yang dihadapi oleh sekelompok siswa. 

g. Psikodrama 

Hamper sama dengan sosiodrama, psikodrama adalah upaya 

pemecahan masalah melalui drama. Bedanya adalah masalah yang 

didramakan. Dalam sosiodrama, yang didramakan adalah masalah 

social sedangkan psikodrama yang didramakan adalah masalah-masalah 

psikis yang dialami individu. 
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Dari pentasan peran, selanjutnya juga diadakan diskusi 

mengenai cara-cara pemecahan masalah yang dihadapi oleh individu 

sebagai anggota kelompok atau yang dihadapi oleh sekelompok siswa.
13

 

 

7. Dinamika Bimbingan Kelompok 

Dinamika bimbingan kelompok adalah pengetahuan yang 

mempelajari masalah-masalah bimbingan kelompok.
14

 Oleh karena itu, 

dinamika bimbingan  kelompok mencoba menerangkan perubahan-perubahan 

yang terjadi di dalam kelompok dan  mencoba menemukan serta mempelajari 

keadaan dan gaya yang dapat mempengaruhi kehidupan kelompok. Beberapa 

aspek dinamika bimbingan  kelompok yaitu: 

a. Komunikasi dalam bimbingan kelompok 

komunikasi kelompok sangatlah berperan penting pada dinamika 

bimbingan kelompok. Dalam komunikasi akan terjadi perpindahan ide 

atau gagasan yang diubah menjadi simbol oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media. 

b. Konflik didalam bimbingan kelompok 

konflik adalah suatu proses social dimana individu-individu atau 

kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan menentang pihak lawan 

dengan ancaman atau kekerasan. Sebab-sebab terjadinya konflik antara 
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lain: 

a) Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu sehingga 

terjadi konflik diantara mereka. 

b) Adanya perbedaan kepribadian diantara mereka yang disebabkan 

oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. 

c) Adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok diantara 

mereka. 

d) Adanya perubahan-perubahan social yang cepat dalam masyarakat 

karena adanya perubahan atau system yang berlaku. 

c. Kekuatan didalam bimbingan  kelompok 

Dalam interaksi, terdapat kekuatan atau pengaruh. Anggota 

kelompok menyesuaikan satu dengan lainnya dengan berbagai cara. 

Anggota bimbingan kelompok yang berinteraksi, secara tepat 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penggunaan kekuatan untuk 

mencapai tujuan dan memelihara kelompok.Minat-minat yang 

bertentangan dan konflik tidak mungkin dapat diatur dalam 

menggunakan kekuatan.Tidak ada komunikasi tanpa pengaruh, yang 

berarti tidak ada komunikasi tanpa kekuatan. 

d. Kohesi bimbingan kelompok 

Aspek penting dari  bimbingan kelompok yang efektif adalah 

kohesi yang merupakan faktor utama dari keberadaan kelompok. Kohesi 

kelompok dapat didefinisikan sebagai jumlah faktor yang 
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mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap menjadi anggota 

kelompok tersebut. Ketertarikan pada kelompok ditentukan oleh 

kejelasan kelompok, kejelasan keberhasilan mencapai tujuan, 

karakteristik kelompok, yang mempunyai hubungan dangan kebutuhan 

dan nilai-nilai pribadi, kerja sama antara anggota kelompok, dan 

memandang anggota kelompoik tersebut lebih menguntungkan 

dibanding kelompok lain. 

e. Pengambilan keputusan 

Kelompok  yang efektif dapat menghasilkan keputusan dengan 

kualitas baik. Keputusan yang dihasilkan merupakan produk 

kesepakatan anggota-anggota kelompok untuk melakukan sesuatu dan 

biasanya  merupakan  hasil pemilihan dari beberapa kemungkinan yang 

ada. Apabila masalah cukup kompleks, keputusan yang diambil melalui 

kelompok cenderung lebih efektif dibandingkan melalui keputusan 

perorangan. 

 

B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

 Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, 

karena dua hal ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Motivasi yang ada 

pada  individu ditimbulkan oleh dua faktor. Baik itu faktor luar (ekstrinsik) 

dan faktor dalam (intrinsik).Dengan adanya motifasi individu memiliki 
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kekuatan dan alasan untuk mencapai tujuan. Dengan motivasi individu  akan 

lebih terarah baik dalam bertindak dan berbuat sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai. 

 Kata “Motif” diartikan sebagai daya upaya yang orang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya 

penggerak  dari dalam dan didalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

tertentu demi mencapai suatu tujuan.
15

 

 Belajar secara ilmiah sesungguhnya adalah menyangkut perubahan 

prilaku.Menurut  Skinner (1958) dalam  buku Dr. Seto Mulyadi, M.Psi dkk, 

memberikan edefinisi belajar sebagai “a change in perfomence as a result of 

practice”. Belajar merupakan perubahanpenampilan sebagai akibat latihan.
16

 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis ambil pengertian bahwa 

motivasi belajar adalah dorongan dalam diri individu baik itu dari internal dan 

eksternal dalam belajar untuk mengadakan perubahan penampilan atau 

tingkah laku yang mampu menggerakkan dan mengarahkan individu sebagai 

akibat dari  latihan. 

2. Teori Motivasi Belajar 

Sebelum penulis mengemukakan pengertian motivasi belajar, 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi dan 

berkaitan. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan 
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dorongaan untuk belajar.  Penulis akan menguraikan terlebih dahulu 

pengertian motivasi belajar menurut para tokoh. Pada dasarnya motivasi 

adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, menggarahkan dan 

menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.
17

 

Dijelaskan pula oleh Mc. Donald dalam  buku Sardiman A.M., 

Motivasi adalah  perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan.
18

 

Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan sebagainya.
19

 

Menurut Geoch Sardiman belajar adalah Learning is a change in 

perfomence as result of practice art yabg berarti belajar adalah perubahan 

penampilan sebagai akibat latihan.
20

 

Dari beberapa pendapat tentang motivasi dan belajar diatas dapat 

penulis ambil kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah dorongan dalam diri 

individu baik itu dari internal dan eksternal dalam belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku yang mampu menggerakkan dan mengarahkan anak 
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untuk belajar guna mencapai keberhasilan individu dalam belajar. 

3. Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi dalam belajar dapat berfungsi sebagai penggerak 

dansaringan untuk menyisihkan perbuatan yang tidak dapat mendukung 

tercapainya tujuan yang dinginkan. Fungsi motivasi belajar:
21

 

a. Mendorong manusia agar untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motorik yang akan melepaskan energi. Selain itu juga motivasi dapat 

berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi 

b. Menentukan arah perbuatan yakni kearah yang hendak dicapai. Dengan 

demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan- perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan –perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.  

Jadi, Motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapain prestasi belajar.Seorang siswa melakukan suatu kegiatan atau 

usaha karena adanya motivasi. Aspek motivasi dalam keseluruhan proses 

belajar sangatlah penting, karena motivasi dapat mendorong siswa untuk 

melakukan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan kegiatan belajar.
22

 

4. Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar 
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Dalam kegiatan belajar peranan motivasi baik intrinsik maupun 

ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan  motivasi, pelajar dapat 

mengembangkan aktifitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara 

ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. 

Menurut sardiman Ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam belajar antara lain: 

a. Memberi Angka, Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan 

belajarnya. Banyak siswa yang utama justru untuk mencapai angka\nilai 

yang baik. Sehingga biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-

nilai pada rapot angkanya baik-baik. 

b. Hadiah, Hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah 

selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak 

akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk 

suatu pekerjaan tersebut. 

c. Saingan/kompetisi, Saingan/kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan individu atau 

kelompok dapat meningkatkan prestasi siswa. 

d. Ego-involvemen, Menumbuhkan kesadaran kepada siswa  agar 

merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan 

sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai 

salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. 

e. Memberi ulangan 
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Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akanada ulangan. 

Oleh karena itu member ulangan juga merupakan sarana motivasi 

f. Mengetahui hasil, Dalam mengetahui hasil pekerjaan apalagi kalau terjadi 

kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 

g. Pujian, Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

denganbaik, perlu diberikan pujian. Ini adalah bentuk reinforcemence 

yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 

h. Hukuman, Hukuman sebagai reinforcemence yang negative tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bias menjadi alat motivasi. 

i. Hasil untuk belajar, Hasil untuk belajar, berarti ada unsure kesengajaan, 

ada maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik bila dibandingkan 

segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. 

j. Minat, Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat 

sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. 

k. Tujuan yang diakui, Dengan memahami tujuan yang harus dicapai, karena 

dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah 

untuk terus belajar.
23

 

 

5. Peranan Motivasi dalam Belajar 

Ada beberapa peranan penting dalam motivasi belajaryaitu: 

a. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. 

                                                             
23

Ibid, hlm. 91 
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b. Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. 

c. Menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar. 

d. Menetukan ketekunan belajar.
24

 

Motivasi dapat dikatakan berhasil atau tidaknya tergantung dari 

kegiatan belajar siswa. Dengan motivasi seseorang dapat lebih mengarahkan 

tingkah lakunya kearah kegiatan yang paling bermanfaat sehingga siswa 

tersebut tidak akan  terpengaruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain 

yang tidak bermanfaat. 

Penguatan dalam belajar,  tujuan belajar yang jelas, memiliki kendali 

terhadap rangsangan belajar, dan tekun dalam belajar mampu memupuk 

tingkah lakuyang lebih baik. Yang artinya bahwa motivasi yang diberikan 

dapat di katakan  berhasil. 

 

6. Motivasi Bimbingan Kelompok dalam Pembelajaran Ibadah Sholat 

Motivasi bimbingan kelompok dalam pembelajaran ibadah sholat 

merupakan  suatu dorongan agar timbul keinginan untuk memahami materi 

dan praktik pelajaran pasolatan melalui bimbingan kelompok.  

Sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syari‟at 

Islam, sehingga kesempurnaan amal seseorang seseorang, baik buruk 

perbuatan manusia dilihat dari sempurna atau tidaknya pelaksanaan sholat.
25

 

                                                             
24

Hamzah B Uno , Op.Cit,  hlm 27  

 25 Labib MZ, Tuntunan Sholat Lengkap Dzikir-Wirid, (Jakarta: Sandoro Jaya, 2005), hlm 25  



39 
 

Sholat adalah kewajiban utama bagi setiap orang islam yang telah 

baligh, hukumnya adalah fardhu‟ain, selama ia masih dapat mengehembuskan 

nafas, selama itu pula kewajiban sholat melekat dipundaknya, tidak dapat 

diwakilkan. Kewajiban sholat telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an: 

                 

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah rukuk 

bersama-sama orang-orang rukuk”.  (Al-Baqarah [2] : 43) 

a. Pengertian sholat 

  Sholat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, 

dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam.
26

 

  Hendaklah ditanamkan didalam hati dan jiwa anak-anak 

dengan cara pendidikan yang cermat, dan dilakukan sejak kecil, 

sebagaimana tersebut dalam hadist nabi Muhammad SAW, yakni yang 

Atinya:  

 

                                                             
26

Moh Rifa‟I, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2009),  

hlm. 32 
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Artinya: “perintahlah anak-anakmu mengerjakan shalat diwaktu usia 

mereka meningkat tujuh tahun,dan pukullah (kalau enggan melakukan 

shalat) diwaktu mereka meningkat usia sepuluh tahun.” (HR. Abu 

Daud).
27

 

 

b. Tujuan dan Manfaat shalat 

Shalat merupakan tiang Agama dan setiap muslim diseluruh dunia 

diwajibkan melaksanakan ibadah shalat wajib, diantaranya isyak, subuh, 

dzuhur, ashar dan maghrib. Secara umum shalat mempunyai keutamaan 

untuk menghapus dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Tujuan 

umat muslim mendirikan ibadah shalat adalah untuk berdzikir kepada 

Allah yang tentunya kita harus selalu ingat kepadaNya. Selain itu agar 

manusia berada dalam jalan yang lurus sehingga terhindar dari perbuatan 

keji dan munkar. 

c. Sholat sebagai terapi psikologis 

Shalat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim diseluruh 

dunia. Shalat juga merupakan salah satu cara manusia untuk 

berkomunikasi secara langsung kepada Allah dan dapat membuat hati 

menjadi tentram serta menghindarkan dari perbuatan yang munkar.
28

 

Seperti dalam firman Allah: 

                                                             
 27 A. Hassan, Bullughul Maraam, (Bangil: Pustaka Tamaam,1991), hlm119 
 28 Amin Syukur dan Fathimah Usman, Terapi Hati, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 80 
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Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan 

Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (Q.S  Al-Ankabut [29] : 45) 

 

Gerakan dan bacaan sholat merupakan pekerjaan jasmani, 

merasakannya merupakan tugas rohani.Anggota tubuh melaksanakan 

gerakan Illahiyyah, dan hati menetapkan perasaan kepada 

Allah.Perpaduan antara jasmani dan rohani dalam satu tujuan dalam shalat 

menuntut manusia kembali kepada fitrahnya.
29

Ada beberapa manfaat 

sholat bagi psikis manusia, antara lain yakni:
30

 

1) Untuk mencemerlangkan jiwa 

Dengan membaca Al-Qur‟an dan memperbarui ingatan kepada-Nya 

dan dapat menambah keimanan dalam lubuk jiwa dengan jalan 

bermunajad kepada Allah.Sehingga dalam mengerjakan sholat harus 

khusyuk dan dalam keadaan sadar. 

2) Untuk menjauhkan diri dari keji dan munkar 

                                                             
29

Amin Syukur,  Op.Cit, hlm. 81 
30

Googleweblight.com//lite_url=http://darunasyiin.blogspot.co.id/2009/10/keutamaan-shalat-

bagi-kesehatan-mental. 
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Yang demikian ini dilakukan dengan perkataan dan perbuatan. Para 

mushallin meniadakan dengan perkataan dalam shalatnya dalam 

bentuk perbuatan yang keji ia ucapkan dengan lisannya “Allahu 

Akbar”, maka dengan “Allahu” ia ditetapkan bahwa Allah itu maujud 

dan dengan “Akbar”  ia tetapkan bahwa Allah itu tidak ada sekutu 

yang menandingi-Nya. Para mushallin menghindarkan keji dan 

munkar dari dirinya dengan melakukan ibadah shalat dengan khusuk 

maka tertanamlah didalam rasa jiwanya rasa cinta terhadap kebajikan. 

3) Merasakan ketentraman dan ketenangan dalam hidup 

Karena ketika kita memulai shalatnya dengan mengucap “Allahu 

Akbar” dimana  telah menyadari sepenuhnya bahwa Allah itu maha 

besar kemudia membaca surah Al-fatihah  di jumpai didalamnya 

kesegaran batin yang dapat mendambakan nikmat Allah ialah disaat 

mengucap “Alhamdu lillahi robbil „alamiin, arrohmanir Rohiim”, dan 

ayat-ayat Al-fatihah yang didalamnya mengandung makna adanya 

hubungan dengan Allah dan rasa penuh keyakinan dalam diri.  

4) Menahan hawa nafsu dan hawa nafsu lainnya 

Didalam masalah ini, Allah SWT telah menyatakan didalam firman-

Nya yang artinya sebagai berikut: 



43 
 

                 

                    

             

    

 

Artinya: “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah 

lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, Dan 

apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir, Kecuali orang-orang 

yang mengerjakan shalat, Yang mereka itu tetap mengerjakan 

shalatnya”. (Q.S Al-Ma‟aarij [70]: 19-23) 

  

Jadi tidak mengherankan lagi jika shalat itu memberikan suatu 

ketenangan untuk jiwa, ketenangan hidup, dan kekuatan batin yang 

luar biasa bagi orang yang mengerjakannya.Shalat juga menguatkan 

mental seseorang mukmin untuk senantiasa mengerjakan kebajikan 

dan menjauhkan kejahatan dan kemunkaran. 

 

C. Santri 

1. Pengertian Santri 

Santri adalah siswa atau murid yang belajar dipesantren. Seorang 

ulama bias disebut sebagai kiyai klau memiliki pesantren daan santri yang 
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tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu agm islam 

melalui kitab-kitab kuning.
31

 

Santri adalah mereka yang menempuh pendidikan atau setidaknya 

memiliki hubungan darah dengan pesantren.
32

 

Sedangkan menurut penulis santri adalah siswa yang belajar atau 

menempuh  pendidikan di pesantren.Santri yang belajar dipesantren atau TPA 

tujuannya untuk memperdalam ilmu agama agar memahami konsep 

kehidupan dan akhirat yang kekal. 

2. Jenis-jenis Santri 

Pada umumnya santri terbagi dalam dua kategori yaitu: 

a. Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap di pesantren. Santri mukim paling lama tinggal (santri senior) 

dipesantren tersebut merupakan merupakan satu kelompok tersendiri yang 

memegang tanggungjawab mengajar santri-santri yunior tentang kitab-

kitab dasar dan menengah. 

b. Santri kalong, yaitu para siswa yang berasal dari desa-desa di sekitar 

pesantren.  Mereka bolak-balik (nglajo) dari rumahnya sendiri. Para santri 

kalong berangkat kepesantren ketika ada tugas belajar dan aktifitas 

pesantren lainnya.  Apabila pesantren memiliki lebih banyak santri mukim 

dari pada santri kalong maka pesantren tersebut adalah pesantren besar. 

                                                             
31

 HM. Amin Haedari, Op.Cit. hlm 35 
32

https://hafizhuddin30.wordpress.com/2015/10/25/definisi-dan-makna-santri-sebuah-

pengantar 
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3. Tugas Santri 

Tugas orang yang belajar di pondok atau TPA (santri) ada dua, yakni: 

a. Pertama yaitu memperdalam ilmu agama. Tugas santri di pondok 

pesantren adalah memperdalam ilmu agama. Dalam tanda kutip menjadi 

seorang thalib (orang yang mecari ilmu), bukan tilmidz (orang yang 

menerima atau menampung). Ilmu yang didapatkan oleh thalib akan lebih 

melekat dibandingkan menjadi tilmidz. Sebab ketika guru menyampaikan 

materi, tilmidz hanya menerima dan menampung penjelasan yang 

disampaikan guru. Sedangkan ilmu yang didapatkan oleh thalib berasal 

dari muthala’ah sendiri. Bahkan akan mendapatkan pengetahuan lain dari 

banyaknya referensi yang dikaji. Selain dari buku, kitab dan bertanya 

kepada gurunya, internet juga bisa menjadi sumber ilmu bagi thalib untuk 

menambah pengetahuan lebih luas. 

b. Kedua, Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setelah 

menyelesaikan studinya di pondok pesantren, tugas santri adalah menjadi 

mursyidul ummah (seorang pembimbing bagi umatnya). Pada tahap ini, 

lingkungan yang dihadapi santri bukan lagi seperti di pondok pesantren, 

melainkan kehidupan masyarakat. Dimana permasalahan yang dihadapi 

tentu berbeda dan lebih sulit.
33

 

                                                             
33be-songo.or.id/?p=752 



BAB III 

GAMBARAN UMUM TPA MINHAJUT THULLAB 

A. Desa Pemulihan 

1. Sejarah Singkat Desa Pemulihan 

Pada tahun 1970 awalnya desa Pemulihan bernama blok Sinar Banten. 

Pada 1972 tanahnya desa Pemulihan di akui oleh PT. Singa Laga, sehingga 

warga dipaksa untuk keluar (bubar) dari blok sinar banten atau desa 

Pemulihan sekarang.  

Pada tahun 1973 Direktur PT. Singa Laga diganti karena  mengalami 

kebangkrutan. Direktur PT. Singa Laga berpihak kepada masyarakat karena 

beliau seorang  pejuang (ABRI) bernama Jenderal Herman Saren. 

Selanjutnya masyarakat diberitahu oleh tokoh penebang bernama Masri Brata 

Kusuma untuk kembali ke lokasi tebangan masing – masing terutama orang 

banten. Kemudian salah satu tokoh bernama Dudung Abdul Fatah 

memberikan masukan untuk memberikan nama Dusun Sinar jaya dan nama  

Dudung Abdul Fatah sekaligus dipilih menjadi Kepala Dusun Tahun 1980 

sampai tahun 1987. Kemudian dusun sinar jaya menjadi dan diberi nama 

Desa Pemulihan.  

Nama Pemulihan diambil dari riwayat tanah yang awalnya di akui PT. 

Singa Laga, kembali kepada masyarakat.Maka dalam bahasa sunda balik 
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(mulih) dan pengagasnya Dudung Abdul Fatah sekaligus mulai menjadi 

kepala dusun pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1987. 

2. Kondisi Geografis Desa Pemulihan 

a. Batas Wilayah Desa 

Letak geografi Desa Pemulihan, Terletak Diantara : 

1) Sebelah Utara  : Desa Karang Pucung 

2) Sebelah selatan : Desa Karya mulya sari 

3) Sebelah Barat  : Desa Tanjung Ratu 

4) Sebelah Timur  : Desa Purwodadi 

b. Luas Wilayah Desa 

Luas Wilayah  : 415.987 Km
2  

yang terdiri dari :  

1) Pemukiman     : 49  ha 

2) Pertanian Sawah tadah hujan   : 151 ha 

3) Ladang/tegalan    : 173 ha 

4) Hutan Suaka marga satwa   : 0 ha 

5) Perkantoran     : 1.25 ha 

6) Sekolah     : 2 ha 

7) Jalan      : 7 Km  

8) Lapangan sepak bola    : 1,2 ha 

 

 



48 
 

c. Orbitasi  

1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat   : 3 KM 

2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan   : 0.5 jam  

3) Jarak ke ibu kota kabupetan    : 45 KM 

4) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten   : 1.5 jam 

3. Kondisi Demografis Desa Pemulihan 

Penduduk Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten 

Lampung Selatan sebagian besar merupakan penduduk pendatang yang 

terdiri dari bermacam – macam suku seperti jawa, sunda, lampung dan lain – 

lain. Penduduk desa pamulihan umumnya merupakan pendatang yang berasal 

dari  jawa, barat, jawa tengah, dan jawa timur. 

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Tabel 1 

Daftar Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No Dusun 
Jumlah 

KK 

Jumlah Menurut Jenis 

Kelamin 
Jumlah 

Jiwa 
Pria Wanita 

1 Dusun 1 166 295 296 591 

2 Dusun 2 140 287 271 558 

3 Dusun 3 107 224 297 521 

JUMLAH 413 806 864 1670 

Sumber: Profil Desa Pemulihan ditulis pada tanggal 15 Mei2017 

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk desa 

pamulihan seluruhnya adalah 1670 dibagi menjadi 3 dusun masing-

masing Dusun 1 memiliki 166 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 
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591 Jiwa, Dusun 2 memiliki 140  KK dengan jumlah penduduk 558 Jiwa, 

Dusun 3 memiliki 107 KK dengan jumlah penduduk 521 Jiwa. 

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Agama 

Tabel 2 

Daftar Penduduk Menurut Kelompok Agama Tahun 2017 

No Agama Jumlah Jiwa % 

1 Islam 1645 98,5 

2 Hindu - 0 

3 Budha 25 1,5 

4 Kristen - 0 

5 Katolik - 0 

6 Konghucu - 0 

  1670  

Sumber: Monografi Desa Pemulihan Tahun 2017 

Dicatat tanggal 15 Mei 2017 

  Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa warga desa 

pemulihan mayoritas umat Islam, karena mencapai 98 %, sedangkan 

warga yang beragama hindu hanya 1.5 %. Hal ini sangat mempengaruhi 

terhadap perkembangan lembaga pendidikan TPA Minhajut Thullab. 

c. Tempat Ibadah 

Tempat ibadah Desa Pemulihan hanya ada dua yaitu tempat 

ibadah orang Muslim dan Tempat ibadah orang Budha, dengan: 

1) Mesjid sebanyak 3 Tempat 

a) Masjid Istiqomah yang terletak di RT 05 RW 01 Dusun Tegal Sari 

b) Masjid Nurul Mujahidin terletak di RT 07 RW 02 Dusun Mekar 

Sari 
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c) Masjid Nurul Falah terletak di RT 04 TW 03 Dusun Sinar Jaya 

yang awalnya mushola, karna jarak antar masjid terlalu jauh 

akhirnya dikonversikan menjadi masjid. 

2) Mushola sebanyak 5 Tempat 

a) Mushola Nurul Ikhlas terletak di RT 06 RW 01, Dusun Tegal Sari 

b) Mushola Nurul Iman terletak di RT 02 RW 03, Dusun Sinar Jaya 

c) Mushola Al-Ikhlas terletak di RT 03 RW 02, Dusun Mekar Sari 

d) Mushola Muhajirin terletak di RT 01 RW 02, Dusun Mekar Sari 

e) Mushola Nurul Yaqin terletak di RT 08 RW 01, Dusun Tegal Sari 

3) Wihara sebanyak 1 Tempat yaitu Wihara Diparuci terletak di RT 09 RW 

03, Dusun Sinar Jaya 

d. Lembaga Pendidikan  

a) Pendidikan formal 

b) TK/RA = 1 Tempat yakni RA Nurul Huda RT 07 RW  

02, Dusun Mekar Sari 

c) SD/MI = 2 Tempat yakni MI Nurul Huda RT 07 RW 02,  

Dusun Mekar Saridan SDN 01 Pemulihan RT 01 RW 

02 Dusun Mekar Sari 

d) SMP/MTs = 1 Tempat, yakni MTs Nurul Huda di RT 07 RW 02,  

Dusun Mekar Sari 

e) SMA/SMK = 1 tempat, yakni SMK Nurul Huda di RT 07 

RW 02, Dusun Mekar Sari 
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d) Pendidikan Non Formal 

TPA/TPQ = 3 Tempat,TPA Minhajut Thullab RT 03 RW 02, 

Dusun Mekar Sari, TPA Muhajirin RT 01 RW 02, 

Dusun Mekar Sari, TPA Nurul Ikhlas RT 06 RW 01 , 

Dusun Tegal Sari 

Pon-Pes = 2 Tempat, Pon-Pes Al-Istiqomah RT 05 RW 01, 

Dusun Tegal Sari, Pon-Pes Nurul Mujahidin 07 RW 02, 

Dusun Mekar Sari 

Majlis Taklim = 3 Tempat di tiap-tiap dusun, majlis taklim muslimat 

NU dusun tegal sari, majlis taklim muslimat NU Mekar 

Sari, majlis taklim muslimat NU Sinar Jaya, dan satu 

majlis ta’lim tingkat Desa yakni Majlis taklim NU Desa 

Pamulihan 

 

B. TPA Minhajut Thullab  

1. Sejarah Berdirinya TPA Minhajut Thullab 

Taman Pendidikan Al-Qur’an TPA Minhajut Thullab bertempat di 

Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan yang 

didirikan pada tahun 1996 atas prakarsa seorang Ustad Yang bernama 

Sumadi  dengan dibantu  beberapa pengurus dan tenaga pengajar antara lain 

Khomsin,Mahmudi,Wakir, Sa’diyah,Warni dan Rizal. 
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Awal berdirinya TPA Minhajut Thullab semula hanyalah sebatas 

mengaji Al-Qur’an biasa disebuah mushola kecil yang diberi nama Al-Ikhlas 

yangdilaksanakan pada malam hari ba’da magrib dengan menggunakan 

metode bagdadiyah yakni metode mengeja seperti alif fathah A alif kasroh I 

alif dhomah U dan seterusnya.  

Pada tahun 1995 Ustad Sumadi yang masyarakat sekitar akrab 

dengan sebutan Lek Sumadi bersama salah satu santrinya yang dapat 

membaca Al-Qur’an dengan baik dan fasih mengikuti sosialisasi Kegiatan 

Belajar Mengajar Al-Qur’an dengan menggunakan metode baru yaitu Iqro’ 

sebuah metode belajar Al-Qur’an dengan cara langsung baca seperti A,Ba Ta 

dan seterusnya, yang dilaksanakan di desa karang pucung kecamatan way 

sulan yang pada saat itu masih menginduk pada kecamatan katibung. Setalah 

itu Lek Sumadi mempunyai inisiatif untuk menawarkan kepada masyarakat 

yang menjadi wali santri untuk mengadakan pengajian Al-Qur’an dengan 

menggunakan metode Iqro’ yang dilaksanakan pada siang hari karena pada 

saat itu anak-anak dilingkungan pemulihan dusun dua sehabis duhur 

menghabiskan waktunya untuk bermain tidak ada yang belajar baca tilis Al-

Qur’an dikarenakan tidak adanya lembaga TPA dilingkungan tersebut yang 

waktu belajarnya  siang hari. 

Niat Ustad Sumadi untuk mengajarkan baca tulis Al-Qur’an 

dengan menggunakan metode Iqro’ yang dilaksanakan sore hari dari pukul 
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15.00 sampai 17.30  tersebut disambut gembira oleh sebagian wali santri. 

Pada saat itu yang mendaftar ada 12 orang. 

Setelah satu tahun berjalan 12 anak santri TPA Al- Ikhlas yang 

diasuh Ustad sumadi dan  satu orang  Risma bernama mafakir yang pernah 

mengikuti sosialisa sekaligus penataran Kegiatan Belajar Mengajar  Al-

Qur’an dengan menggunakan metode Iqro’ berjalan dengan baik dan lancar 

sehingga dapat menghantarkan 12 santri tersebut menkhatamkan Iqro’ jilid I 

– VI ,Al-qur’an juz I - Juz II, praktek sholat lima waktu, hafalan surat 

pendek,doa-doa harian dan praktek menjadi imam tahlil, dan lain-lain. 

Pada awal bulan rajab 1419 H besamaan dengan tahun 1998 M, 

Ustad Sumadi beserta wali santri,  masyarakat dan Risma sekitar  Mushola 

Al-Ikhlas melaksanakan pertemuan dalam rangka musyawarah tentang 

pelaksanaan peringatan isro’ mi’roj sekaligus Imtihanan anak-anak santri 

TPA Al-Ikhlas. Pada pertemuan tersebut sepakat melaksanakan peringatan 

isro’ mi’roj serta imtihanan santri pada minggu ketiga bulan itu juga. Berkat 

kerja sama wali santri serta masyarakat sekitar mushala Al-ikhlas peringatan 

tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Setelah pelaksanaan peringatan isro’ mi’roj serta imtihan anak-

anak santri masyarakat yang menghadiri acara tersebut dan menyaksikan 

tampilan anak-anak santri yang masih berumur kurang lebih sepuluh tahun 

sudah pandai membaca Al-Qur’an , hafal surat-surat pendek serta doa-doa 
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harian dan lain-lain, termotivasi untuk memasukkan putra putrinya pada 

TPA Al-Ikhlas.  

Anak-anak santri  yang belajar di TPA AL-Ikhlas adalah  anak 

yang berusia 5 samapai dengan 14 tahun yang masih duduk dibangku 

sekolah RA,MI,SD dan MTS diantaranya dari RA Nurul Huda,MI Nurul 

Huda, SDN I dan MTs GUPPI 4 Pemulihan Kecamatan Way Sulan. Dan 

meraka sebagian banyak menjadi santri TPA Al-Ikhlas berdasarkan kemauan 

santri dan disertai motivasi dari orang tua wali santri untuk belajar mengaji 

pada TPA Al-Ikhlas.Di TPA AL-Ikhlas terdapat dua kelomok yaitu 

kelompok TKA  dan kelompok TPA, hingga sekarang TPA Al-ikhlas masih 

aktif dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
1
 

Seiring dengan berjalannya waktu munculah generasi baru salah 

satunya adalah ustad sukadi. Lima tahun di Banyu Wangi Jawa Timur 

member bekal dan pengalaman bagi beliau. Dengan bekal tersebut beliau 

bersama ustad sumadimerombak system belajar mengajar TPA Al-ikhlas 

menjadi lebih modern sesuai dengan kemajuan zaman maka penerapan dan 

pembuatan kurikulum mulai dilakukan sesuai dengan TPA dan Ponpes 

modern yang ada, mata pelajaran  seni kaligrafi, seni music islami (hadroh), 

qori’-qori’ah, serta diadakan dan di sisipkan bimbingan kelompok juga 

mulai dilaksanakan guna menunjang perkembangan belajar santri. 

                                                             
1
 Sukadi, pengurus TPA Minhajut Thullab, Wawancara, 15juli  2017 
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Ustad Sukadi adalah alumni IAIN Raden Intan Lampung jurusan 

Managemen Dakwah (MD) fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, beliau 

masuk pada tahun 2009 yang mengikuti perkuliahan non regular dan pada 

tahun 2012 beliau menyelesaikan Strata 1 (S1). 

Berbekal pengalaman dengan ilmu selama lima tahun menjadi santri 

ditambah 3,5 tahun menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri RIL 

serta pengalaman kerja sebagai guru di MTS GPPI 04 Pamulihan, ketua 

LPM desa Pamulihan, P3N Desa Pamulihan, dan ketua NU Kecamatan Way 

Sulan, semakin memantapkan tekad dan niatnya bersama Ustad Sumadi 

untuk membentuk system belajar mengajar yang ada. 

Pada tahun 2013 ustad Sukadi dan ustad Sumadi serta ustad-ustadzah 

yang ada resmi mengganti nama TPA Al-ikhlas menjadi TPA Minhajut 

Thullab. Hingga saat ini eksistensi dan sumbangsih TPA Minhajut Thullab 

sangat berpengaruh dikalangan masyarakat mengingat pentingnya 

pendidikan islami di usia dini untuk membentuk pribadi yang baiki. 

 

2. Visi dan Misi TPA Minhajut Thullab 

a. Visi 

Menjadi tempat pendidikan yang berbasis Al-Qur’an dan sunnah 

Rasulullah SAW, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri. 

b. Misi 
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1) Menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

dan RasulNya. 

2) Menjadikan santri-santri TPA Minhajut Thullab memiliki 

kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sejak usia 

dini 

3) Menanamkan akhlak islami kepada santri sesuai tuntunan yang ada 

didalam Al-Qur’an. 

 

3.  Struktur Organisasi Kepengurusan TPA Minhajut Thullab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimpinan TPA Minhajut Thullab 

SUKADI 

Sekretaris 

Ust. Sa’diyah  

Bendahara 

Ust. Khomsin 
 

 

Dewan Pengajar 

Ust untung 

Ustad Kelas Ula 

Ust untung 

Ust. Sukadi 

Ust. Tukiman 

Ust. Marsih 

Ust. Badrudin 

Ustadzah Umi Kalimah 

Ustadzah  Siti Rahayu 

 

Wali Kelas Wusta 

Ust. Syafiq 

Ust. Mahmudi 

Ustdzah Suwarni 

Ust.  Sumadi 

Ust. Khomsin 

Ust. Mafakir 

Ustadzah sa’diyah 
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Dari struktur kepengurusan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

Ketua Pimpinan Lembaga : Ustad Sukadi 

Sekretaris   : Ustadzah Sa’diyah Muzayyanah 

Bendahara   : Ustadzah Khomsin 

Wali Kelas Ula  : Ustadzah Untung 

Wali Kelas Wustha :Ustadzah Sumadi 

 

4. Manejem TPA Minhajut Thullab 

a. Materi pembelajaran TPA 

Materi pokok pelajarn adalah belajar membaca Al-Qur’an dengan 

buku pengajaran buku iqra ditambah dengan buku tajwid praktis bagi 

santri yang telah tadarus Al-Qur’an, selain itu juga ditambah materi 

penunjang yaitu: 

1) Hafalan bacaan shalat 

2) Do’a sehari-hari 

3) Hafalan surat-surat pendek 

4) Hafalan ayat-ayat pilihan 

5) Praktek shalat 

6) Cerita dan nyanyian islam 

7) Menulis hurup Al-Qur’an 
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b. Bentuk dan pengelompokkan belajar 

TPA adalah salah satu bentuk pendidikan dasar dalam belajar 

Al-Qur’an untuk anak usia SD-SMP dengan penggolongan dan 

pengelompokkan belajar sebagai berikut: 

1) TPA untuk anak usia SD (7 – 12 tahun)menggunakan kurikulum 

madrasah Diniyah yakni sore hari dari pukul 15.30 – 17.30 

2) TPA untuk anak usia SMP (13 - 15 tahun) pengajaran pada pukul 

18.30 – 19.30 

c. Buku Pegangan Belajar di TPA 

1) Buku iqra’ dari jilid I sampai jilid VI yang disusun oleh KH. As’ad 

Humam 

2) Buku materi hafalan disusun oleh KH As’ad Humam 

3) Buku pegangan belajar lainnya. 

d. Program Kerja Pengajaran 

1) Program Kerja TPA selama satu tahun 

2) Program Kerja mengajar bulanan 

3) Program Kerja mengajar mingguan 

4) Program Kerja mengajar harian 

e. Penilaian/Evaluasi 

Untuk melihat hasil belajar siswa sangat perlu adanya 

pengevaluasian belajar seperti: 
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1) Kartu Prestasi Iqra (KPI) 

2) Blanko kenaikan jilid 

3) Kartu prestasi hafalan 

4) Kartu qira’atul qur’an 

5) Kartu Prestasi/ Kenaikan Tingkat 

f. Persyaratan guru TPA 

1) Fasih membaca Al-Qur’an 

2) Penguasaan ilmu tajwid dan adab-adab baca Al-Qur’an 

3) Memiliki akhlak dan mampu mengajar 

4) Sifat kebapakkan dan keibuan 

5) Tingkat pendidikannya. 

 

5. Tenaga Pengajar TPA Minhajut Thullab 

Tenaga pendidik di TPA Minhajut Thullab berjumlah 14 orang yang 

terdiri dari 9 orang dewan usatid dan 5 orang dewan usatidzah yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Daftar Tenaga Pengajar dan Kepengurusan TPA Minhajut Thullab Tahun 2017 

No Nama L/P Tugas Mengajar Pendidikan Teraakhir 

1 Untung L Ula SARJANA 

2 Suwarni  P Wustha PONPES 

3 Siti Rahayu P Ula MA 
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4 Sukadi  L Ula SARJANA 

5 Umi Kalimah P Ula PONPES 

6 Tukiman L Ula SLTA 

7 Marsih P Ula PONPES 

8 Syafiq Abdillah L Wustha SARJANA 

9 Sumadi L Wustha PONPES 

1O Mafakir L Wustha PONPES 

11 Sa’diyah Muzayyanah P Wusta D1 

12 Khomsin L Wusta MAN 

13 Mahmudi L Wusta SARJANA 

14 Badrudin L Ula SARJANA 

Sumber: Dokumentasi TPA Minhajut Thullab tahun 2013-2017 dicatat pada 

tanggal 15 Mei 2017 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa struktur kepengurusan TPA 

Minhajut Thullab sebagai berikut: 

a. Dewan Ustad Ula :   

1) Ustad Untung 

2) Ustad Sukadi 

3) Ustadzah Siti Rahayu 

4) Ustad Tukiman 

5) Ustadzah Umi Khalimah 

6) Ustadzah Marsih 

7) Ustad Badrudin 
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b. Dewan Ustad Wustha :  

1) Ustad Mahmudi 

2) Ustad Sumadi 

3) Ustad Mafakir 

4) Ustadzah Sa’diyah Muzayanah 

5) Ustad Khomsin 

6) Ustad Syafiq 

7) Ustadzah Suwarni
2
 

Selain itu, tugas dan tanggungjawab tenaga pengajar TPA Minhajut 

Thullab adalah: 

a .   Membimbing dan membina anak-anak santrinya. 

b. Memberikan contoh yang baik kepada anak-anak santrinya. 

c. Memberikan pelajaran agama dengan baik dan tidak menyimpang dari 

aturan yang telah di tetapkan oleh Al-qur’an dan hadits.  

d. Memegang teguh aqidah ahlusunah waljama’ah.
3
 

 

6. Kondisi  Santri TPA Minhajut Thullab   

Santri di TPA Minhajut Thullab berasal dari lingkungan  Desa 

Pamulihan dansekitanya. Jumlah santri di TPA Minhajut Thullab berjumlah 

152 santri yang terbagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok Ula dan 

Wustha.  kelompok Ula  berusia 7-12 yang terdiri dari lima kelas  yang 

                                                             
 

2
 Profil TPA Minhajut Thullab Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan Lampunng Selatan 

3
 Untung, , Wali Kelas Ula, Wawancara, 15 Mei 2017 
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berjumlah 106 santri  dan kelompok wustha berusia 12-14  yang terdiri dari 

dua kelas dan berjumlah 32 santri.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di TPA Minhajut Thullab 

dilaksanakan  selama 6 hari yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, sabtu, dan 

minggu yang dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, 

dan hari Jum’at libur. Adapun jadwal pelajaran di TPA Minhajut Thullab: 

Tabel  4 

Daftar Jadwal Pembelajaran di TPA Minhajut Thullab 

NO HARI/ WAKTU PELAJARAN USTAD 

1 Senin Tajwid Ustadz Tukiman 

2 Selasa Pasolatan Ustadzah Siti 

Rahayu 

3 Rabu Fiqih Ustadzah Umi 

Kalimah 

4 Kamis Sholawat Hadroh Ustadz Badrudin 

5 Sabtu Doa-Doa Ustadzah Marsih 

6 Minggu  Olahraga, Seni dan 

Bimbingan Kelompok 

Ustadz Untung 

dan dibantu 

dengan beberapa 

Ustad 

Sumber: Dokumentasi TPA Minhajut Thullab tahun 2013-2017 dicatat pada 

tanggal 15 Mei 2017 

 

Daftar Nama Bimbingan Kelompok Santri Ula Kelas Satu TPA Minhajut Thullab 
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Bimbingan kelompok di TPA Minhajut Thullab dilaksanakan 

secara berkelompok dan terdiri dari tiga kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 15-16 santri dan satu ustad sebagai pemimpin kelompok. 

Tabel  5 

Daftar Kelompok 1 Bimbingan Kelompok 

Pembimbing Ustad Sukadi 

NO NAMA L/P TEMPAT TNGGAL 

1 Suheni P Pamulihan 

2 Devi Khodijatul Islamiyah P Pamulihan 

3 Destiyana Wulandari P Pamulihan 

4 Siti Nur Hayati P Pamulihan 

5 M. Risqi Romadon L Pamulihan 

6 Bunga Ventika Sari P Pamulihan 

7 Nurhidayati Sholikhah P Pamulihan 

8 Dedi Aip Saifulloh L Pamulihan 

9 Indri Damayanti P Pamulihan 

10 Isabela Nindia Calista P Pamulihan 

11 Suradi L Pamulihan 

12 Fauzi L Pamulihan 

13 Wahyu Khoirus Syawal L Pamulihan 

14 Siti Maryati P Naga Mulya 
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15 Andi Hamdani L Pamulihan 

16 Rahmah Priami P Karya Mulya Sari 

Sumber: Dokumentasi TPA Minhajut Thullab tahun 2013-2017 dicatat pada 

tanggal 15 Mei 2017 

      

Tabel 6 

Daftar Kelompok 2 Bimbingan Kelompok 

Pembimbing Ustad Untung 

 

NO NAMA L/P TEMPAT TNGGAL 

1 Hendriawan L Naga Mulya 

2 Fitri Nurmala sari P Banyumas 

3 Intan Wulan Astari P Pamulihan 

4 M.Arif Efendi L Pamulihan 

5 M.Rahmadi Prayoga L Pamulihan 

6 Lusiana Putri P Pamulihan 

7 Yuyun Sri Wahyuni P Pamulihan 

8 Heni Widia Putri P Pamulihan 

9 Aniftul Hasanah P Pamulihan 

10 Langgeng Saputra L Pamulihan 

11 Edi Yusmanto L Pamulihan 

12 Raikhan L Pamulihan 

13 Fajar Agung L Pamulihan 
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14 Tomi Irawan L Pamulihan 

15 Zuyyina Zahrotun Janah P Pamulihan 

Sumber: Dokumentasi TPA Minhajut Thullab tahun 2013-2017 dicatat pada 

tanggal 15 Mei 2017 

 

Tabel 7 

Daftar Kelompok 3 Bimbingan Kelompok 

Pembimbing Ustad Badrudin 

NO NAMA L/P TEMPAT TNGGAL 

1 Sendy Wulan Anggraeni  P Pamulihan 

2 Hamdan L Pamulihan 

3 Siti Qurotul Aini P Pamulihan 

4 Rido Amar Setawan L Jakarta 

5 Fajar Insani L Trimulyo 

6 Sri Wahyuni P Pamulihan 

7 Marwati P Pamulihan 

8 Ifah Putri P Gaya Baru 

9 Kartika Ainur Azizah P Pamulihan 

10 Ferdika Candra 

Wicaksono 

L Pamulihan 

11 Fikri Nurrohman L Pamulihan 

12 Hairul Anwar L Bandar Lampung 
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13 Nur Wahid L Pamulihan 

14 Indri Damayanti P Pamulihan 

15 Risfiana Nadiyati P Pamulihan 

Sumber: Dokumentasi TPA Minhajut Thullab tahun 2013-2017 dicatat pada 

tanggal 15 Mei 2017 

 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok 1 yang ditunjuk 

menjadi imam yakni Andi Hamdani, Wahyu Khoirus Syawal, Fauzi, 

Fauzi, M. Risqi Romadon dan Dedi Aip Saifulloh, kelompok 2 yang 

ditunjuk menjadi imam Tomi Irawan, Raikhan, Edi Yusmanto, 

Langgeng Saputra dan Hendriawan, kelompok 3yang ditunjuk 

menjadi imam Fikri Nurrohman, Ferdika Candra Wicaksono, Nur 

Wahid, Hairul Anwar, Rido Amar Setawan. 

Dari hasil bimbingan kelompok yang dilakukan di TPA 

Minhajut Thullab dapat ditarik kesimpulan berdasarkan bimbingan 

kelompok terkait praktik sholat, bahwa santri telah mampu membaca, 

menghafal dan mempraktikan sholat, dapat dilihat dari beberapa santri 

yang telah mampu menjadi imam sholat, ini menjadi tolak ukur bahwa 

layanan bimbingan kelompok yang dilaksanakan di TPA Minhajut 

Thullab dapat dikatakan berhasil. 

 

 

 



BAB IV 

BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MEMOTIVASI SANTRI 

DI TPA MINHAJUT THULLAB 

A. Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam Memotivasi Belajar Santri Di TPA 

Minhajut Thullab 

Telah diuraikan pada BAB II bahwa Bimbingan kelompok adalah suatu 

cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu melalui kegiatan 

kelompok. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok meliputi beberapa tahapan. 

Tahap-tahap dalam bimbingan kelompok yaitu tahap forming (tahap 

pembentukan rasa kekelompokan), tahap  storming (tahap pancaroba atau 

peralihan), tahap norming (pembentukan norma), dan tahap performing (tahap 

berprestasi). 

Pelaksanaan bimbingan kelompok dilakukan setiap hari minggu selama 

empat kali pertemuan yakni tanggal 4, 11, 18 dan 25 Desember 2016  pada pukul 

16.30-17.30 WIB. Pertemuan pertama dan kedua kelompok satu dan kelompok 

dua dilaksanakn didalam kelas kelompok tiga dilaksanakan di mushola 

sedangkan pertemuan ketiga dan keempat kelompok satu dilaksanakan di 

mushola, kelompok dua dan tiga dilaksanakan di dalam kelas. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya ruang kelas sehingga sebagian kelompok dilaksanakan 

didalam mushola yang ada di lingkungan TPA Minhajut Thullab. 

Menurut analisis penulis bahwa dalam bimbingan kelompok di TPA 

MInhajut Thullab kurang tersedianya kelas yang digunakan khusus untuk 
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pelaksanaan bimbingan kelompok agar tidak terganggu oleh santri diluar ruangan 

dan kelas lain. Pelaksanaan bimbingan kelompok di TPA Minhajut Thullab 

merupakan suatu proses layanan bantuan yang diberikan kepada santri secara 

berkelompok untuk membahas pelajaran pasolatan untuk menunjang pemahaman 

santri, dapat mengembangkan kemampuan diri, trampil dalam praktik sholat dan 

mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Bimbingan ini dilaksanakan setelah mengetahui bahwa santri kelompok 

ula kelas satu memiliki motivasi rendah khususnya membahas pelajaran 

pasolatan dilihat dari nilai kartu prestasi santridan diharapkan dengan diadakan 

bimbingan kelompok ini nantinya santri akan mampu menjadi anak yang kuat 

keimanannya dan rajin dalam beribadah.Sesuai dengan hasil wawancara yang 

penulis lakukan pada 15 Mei 2017, bahwa: 

“Layanan ini diadakan karena melihat kurangnya minat belajar santri 

terutama pelajaran pasolatan. Jika hanya diberikan didalam kelas banyak santri 

yang tidak memperhatikan, ketika ustad memberikan matri.Banyak santri yang 

asik ngobrol dengan temannya sehingga membuat mereka tidak paham.Maka 

dari itu diadakan bimbingan kelompok ini agar mereka lebih fokus pada materi 

dan paham karena tidak ramai dan tidak sebanyak santri di kelas, jadi lebih 

konsentrasi.”
1
 

 

                                                             
1
Sukadi, wawancara, Kepala Pengurus TPA Minhajut Thullab, 15 Mei 2017 
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Proses bimbingan kelompok secara umum dilakukan secara 

berkelompok yakni bertatap muka secara langsung antara ustad dan santri TPA 

Minhajut Thullab. Bimbingan kelompok biasanya dilaksanakan dalam empat kali 

pertemuan. Pertemuan pertama lebih menitik beratkan pada pembentukan 

hubungan baik antar santri dan antara santri dan ustad serta membentuk 

kerjasama yang baik, selanjutnya menyampaikian tujuan yang akan dicapai. 

Pertemuan kedua dititik beratkan pada pemahaman materDari data lapangan 

yang sudah didapat mengenai tahap-tahap bimbingan kelompok yang dilakukan 

oleh ustad TPA Minhajut Thullab sudah sesuai dengan teori yang ada. 

Dari hasil wawancara antara penulis dan ustad di TPA Minhajut 

Thullab, maka penulis perlu memaparkan penelitian mengenai bimbingan 

kelompok yang ada di TPA Minhajut Thullab yaitu menggunakan teknik 

informasi, disebut juga dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh 

seorang pembicara kepada sekelompok pendengar. Pelaksanaan teknik 

pemberian informasi mencakup tiga hal, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian. Teknik ini membantu klien (santri) untuk meningkatkan motivasi 

belajar santri terutama pelajaran pasolatan. Teknik informasi merupakan teknik 

yang di gunakan untuk membantu klien (santri) mengatasi masalahnya yaitu 

dengan menyampaikan materi yang berkaitan dengan caramenumnbuhkan 

semangat belajar, materi yang berkaitan dengan pasolatan serta praktik sholat 

sehingga santri akan lebih memahami hukum sholat, bacaan sholat dan paktik 

sholat yang benar.  
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Ustad yang memberikan layanan bimbingan kelompok merupakan 

ustad yang dianggap kompeten dibidangnya.Seperti ustad Sukadi, ustad 

Untung dan ustad Badruddin.Meskipun bukan konselor dan tidak berlisensi 

seperi konselor sekolah pada umumnya, namun ustad-ustad tersebut cukup 

berpengalaman dan dapat memahami karakter santri yang ada. Seperti 

diketahui dari hasil wawancara pada 11 Juni 2017: 

“Saya rasa yang namanya TPA ataupun Pondok Pesantren, apapun itu 

kegiatan dan proes belajar mengajarnya petugas dan fasilitatornya ya ustad 

dan dewan pengajar itu sendiri. TPA inikan bukan pendidikan formal, jadi 

tidak ada yang namanya lisensi.Kami mengajar berdasarkan keilmuan dan 

pengalaman kami. Adapun mengenai kegiatan yang intens yang kami buat 

berkelompok bagi para santri, secara procedural sama dengan yang ada 

dalam pendidikan formal hanya kami tidak memiliki lisensi. Coba kita lihat  

zaman Nabi ketika melingkar dalam majlis bersama para sahabat, secara tidak 

langsung mereka mengadakan bimbingan berkelompok, fasilitatornya Nabi 

sendiri. Apakah Nabi harus punya lisensi dulu Baru boleh menjadi fasilitator? 

Pengalaman, keilmuan, dan memahami kondisi santri saya rasa jauh lebih 

cukup dari pada sekedar lisensi”.
2
 

Kelompok ula merupakan kelas tingkatan pertama yang ditempuh 

oleh santri hingga sampai pada kelas wustha. Teknik pengajaran di TPA 

Minhajut Thullab kelompok ula dimulai pengajaran  pada pukul 15.00-17.30 

                                                             
2
Sukadi, Kepala Pengurus TPA Minhajut Thullab, wawancara, 11 Juni 2017 
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dan kelas wustha dimulai pengajaran pada pukul 18.00-19.30. Teknik 

pengajaran tersebut dilakukan secara terpisah karena santri kelas wustha 

merupakan siswa Sekolah Menengan Atas yang kegiatan belajarnya sampai 

sore hari, sehingga dilakukan terpisah yakni ba’da maghrib. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Badrudin, S.Sos.I selaku wali 

kelompok ula mengatakan bahwa “teknik yang digunakan dalam bimbingan 

kelompok di TPA Minhajut Thullab ini yaitu pemberian informasi atau 

metode ceramah, untuk memeberikan materi kepada santri yang masih anak-

anak teknik ini saya rasa teknik yang tepat. Karena pada usia 7-12 tahun 

anak-anak belum bisa diajak diskusi secara mendam. Sehingga dengan teknik 

informasi ini anak-anak tinggal memperhatikan dan mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh ustad yang memberikan materi sehingga santri bisa 

memahaminya. Berbeda dengan santri yang kelas wusta, mereka lebih cocok 

dengan diskusi”.
3
 

Bimbingan kelompok dilaksanakan didalam masjid dan dilakukan 

oleh masing-masing kelompok ula kelas satu dan dipimpin oleh setiap ustad 

masing-masing.Kegiatan tersebut dilaksanakan seperti halnya sholat 

berjama’ah yakni salah satu jadi imam, namun bukan hanya imam yang 

membaca bacaan sholat tetapi seluruh santri membaca bacaan dengan keras 

dan ustad tersebut sebagai fasilitator untuk membenarkan baik dari bacaan 

                                                             
3
Badrudin, Wali Kelompok Ula, Wawancara, 11Juni  2017 
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dan gerakan sholat.  Dalam pemberiam nilai, ustad hanya focus pada gerakan 

sholat dan untuk bacaan sholat tes lisan dua santri dalam suatu ruangan.
4
 

Ditambahkan oleh bapak sukadi mengenai teknik bimbingan 

kelompok pada 11 Juni 2017, mengatakan bahwa “ ketika pelaksanaan 

bimbingan kelompok  teknik yang saya terapkan disini adalah teknik 

ceramah. Jadi saya menyampaikan materi dan para santri mendengarkan yang 

saya sampaikan. Pertemuan pertama kami beri materi tentang cara 

menumbuhkan belajar yang baik dan pengantar sholat seperti hukum, 

pengertian dan manfaat sholat bagi umat muslim.  Pertemuan kedua kami beri 

materi bacaan sholat dan dibacakan bersama-sama dan dihafalkan, pertemuan 

ketiga adalah praktik sholat, yaitu santri secara bersama-sama melaksanakan 

gerakan sholat dan bacaan sholat dengan suara keras. Dengan begitu saya 

bisa mengoreksi apabila ada yang masih kurang benar. Pertemuan terakhir 

atau keempat saya ambil nilai, jadi mereka melakukannya secara 

berkelompok dan bergantian ada yang jadi imam dan yang lainnya jadi 

makmum”.
5
 

Bimbingan kelompok ini diikuti oleh seluruh anggota kelompok ula 

kelas satuyang terbagi dalam tiga kelompok dan di ruang kelas yang berbeda-

beda dan praktik sholat dilakukan didalam masjid yang ada di TPA Minhajut 

Thullab. Layanan ini diberikan setiap hari minggu selama empat minggu 

                                                             
4
Observasi pada minggu jam 16.30, 25 Desember 2016, Mushola Al-Ikhlas 

5
Sukadi, Pengurus  TPA Minhajut Thullab, Wawancara, 11 Juni  2017 
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berturut-turut pada tanggal  4, 11, 18 dan 25 Desember 2016 pukul 16.30-

17.30 WIB. Setelah seluruh santri memasuki kelas, ustad dapat memulai 

melaksanakan bimbingan kelompok. Dalam pelaksanaanya ada beberapa 

bagian yang ustad lakukan sebagai berikut: 

1. Pembukaan 

Pada tahap pembukaan, ustad masuk kedalam kelas kemudian 

membuka dengan mengucap salam dan mengajak santri untuk membaca 

doa sebelum belajar. Kemudian santri duduk melingkar dan 

mempersiapkan diri untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok yang 

terdiri dari 16 santri kemudian ustad memaparkan tujuan dan menyiapkan 

fasilitas yang dibutuhkan seperti papan tulis, buku, dan  poster yang berisi 

gambar gerakan sholat untuk menunjang bimbingan kelompok tersebut 

agar efektif. 

2. Kegiatan  

Setelah santri mempersiapkan diri, selanjutanya santri 

memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan dengan seksama 

dan kondusif. tahap ini ustad melakukan penjajakan anggota kelompok 

dengan memberikan pertanyaan ringan seperti jika dirumah sholat tidak?, 

siapa yang mengajarkan sholat?, dalam sehari semalam berapa rakaat kita 

sholat?, apa hukum melaksanakan sholat? Dan lain sebagainya. 

Adapun  pemahaman yang diberikan meliputi: 
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a. Pemahaman teoritis, yakni pemahaman yang diberikan oleh 

pembimbing (ustad) kepada klien (santri) mengenai materi yang 

disampaikan. 

1) Pertemuan pertama yakni pada tanggal 4 Desember 2016 mengenai 

cara menumbuhkan semangat belajar yaitu dengan cara bergaul 

dengan orang yang bersemangat, dengan membuat target yang 

ingin dicapai serta cari motivator Kadangkala kita butuh orang lain 

sebagai pemacu dalam melakukan aktivitas. Diajarkan pula doa 

berwudhu dan gerakan yang benar. 

2) Pertemuan kedua membahas tentang sholat antara lain pengertian 

sholat, hukum melaksanakan sholat, bacaan sholat dan seluruh 

santri membaca bersama-sama agar lebih mudah menghafal dan 

disisipkan  juga kisah zaman nabi tentang turunnya perintah sholat 

dan azab bagi yang tidak melaksanakan ibadah sholat.
6
 

b. Pemahaman praktik, yang dimaksud pemahaman praktik adalah 

pemahaman yang diberikan pembimbing (ustad) kepada klien (santri) 

untuk memahami bacaan dan gerakan sholat yang baik dan benar. 

Pemahaman prktik yaitu kegiatam bimbingan kelompok pada 

pertemuan ketiga dan penutup. 

Pertemuan ketiga yaitu hafalan bacaan sholat dan praktik sholat. 

Seluruh santri diajak untuk memasuki masjid yang ada dilingkungan 

                                                             
6
Observasi pada minggu jam 16.30, 11 Desember  2016, Mushola Al-Ikhlas 



75 
 

TPA Minhajut Thullab untuk praktik sholat. Setelah santri memahami 

materi yang disampaikan, selanjutnya santri melakukan praktik 

langsung dan diarahkan oleh ustad. Pelafalan bacaan sholat dilakukan 

satu-satu secara bergilir dan dibaca dengan suara keras, tujuannya agar 

santri yang lain dapat mendengarkan dan ikut melafalkan dengan suara 

lirih. Hal ini dilakukan agar santri dapat memahami tatacara sholat yang 

baik dan benar, karena secara psikologois santri yang berusia anak-anak 

lebih mudah memahami pembelajaran secara kongkrit (nyata) dari pada 

abstrak (materi), maka dari itu, ustad harus melakukan metode praktik 

dalam menyampaikan mater sholati. Setelah selesai hafalan bacaan 

sholat dilanjutkan dengan praktik sholat berjamaah. Salah seorang 

santri ditunjuk untuk menjadi imamnya dan tugas pembimbing adalah 

untuk mengoreksi.Namun penilaian ustad berfokus pada gerakan 

sholatnya dan untuk bacaan sholat diberikan tes kembali secara individu 

setelah selesai praktik sholat.
7
 

3. Pengakhiran  

Pada tahap ini telah tumbuh kesadatran dalam diri santri untuk 

melaksanakan sholat dan apabila waktu yang disepakati akan berakhir 

maka ustad segera mengakhiri sesi bimbingan kelompok dengan 

mengingatkan bahwa materi yang diberikan harus dipahami kembali 

                                                             
7
Observasi pada sabtu jam 16.30, 18 Desember  2016, Mushola Al-Ikhlas 
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dirumah dan akan diulas pada pertemuan berikutnya, dilanjutkan 

dengan berdo’a bersama dan penutup. 

Pertemuan keempat merupakan pertemuan terakhir dalam 

bimbingan kelompok yang ada di TPA Minhajut Thullab. Dalam 

pertemuan ini berisi tentang evalusi yaitu pengambilan nilai. Seluruh 

santri yang ada dalam suatu kelompok tersebut mempraktikkan dengan 

serius gerakan dan bacaan sholat dengan baik dan benar  dan salah 

seorang santri bertugas menjadi imam. Pembimbing yang bertugas 

memberikan nilai sesuai dengan praktik pada saat itu. Setelah lima 

santri bertugas menjadi imam dengan baik maka pembimbing 

memberikan kesimpulan bahwa santri telah dianggap bisa 

mekaksanankan sholat dengan baik.Kemudia pembimbing menutup 

kegiatan bimbingan kelompok dengan meminta seluruh santri duduk 

dengan rapih dan membaca doa kifaratul majlis dan ditutup dengan 

salam oleh pembimbing (ustad) yang bertugas. 

Dari hasil wawancara oleh ustad untung “ materi bimbingan 

kelompok di TPA Minhajut Thullab yaitu menumbuhkan semangat 

belajar , hukum sholat, bacaan sholat, praktik sholat dan diselingi 

dengan bercerita sejarah pada zaman Nabi tentang hukuman bagi umat 

Islam yang tidak melaksanakan perintah sholat, sehingga santri 

diharapkan mampu melaksanakan sholat Lillahi ta’ala dan sebagai 

rukun Islam, tumbuhnya kesadaran santri akan kewajibannya sebagai 
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muslim dan menjadi karakter muslim yang bertaqwa kepada Allah 

SWT. Selain materi tersebut, guna membangun emosional santri para 

pembimbing (ustad) juga memberi memotivasi mereka dengan bercerita 

berkaitan dengan pahala dan dosa yang akan ia dapatkan bagi mereka 

yang melaksanakan dan meninggalkan sholat serta contoh nyata pada 

zaman Nabi, azab bagi muslim yang tidak sholat akan Allah masukkan 

kedalam neraka jahannam”.
8
 

 

B. Tahap-Tahap Bimbingan Kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok terdapat beberapa tahap yang 

dilaksanakan di TPA Minhajut Thullab yaitu: 

1. Tahap forming (tahap pembentukan rasa kekelompokan), tahap ini ustad 

menentukan kelompok berdasarkan nomor absensi. Dalam satu kelas 

terdapat 46 santri dan terbagi dalam tiga kelompok. setelah menentukan 

kelompok, dalam setiap kelompok terdiri dari 15-16 santri. Dalam tahap ini 

ustad masuk kedalam kelas kemudian membuka dengan mengucap salam 

dan mengajak santri untuk membaca doa sebelum belajar. Kemudian santri 

duduk melingkar dan mempersiapkan diri untuk memulai kegiatan 

bimbingan kelompok. Untuk memper erat hubungan antar anggota 

terkadang ustad memberikan games.  

                                                             
8
Untung, Wali Kelas Ula, Wawancara, 11 Juni 2017 



78 
 

2. Tahap storming pada tahap kedua ini, upaya memperjelas tujuan kelompok 

mulai nampak dan partisipasi anggota meningkat. Seperti halnya setelah 

diberikan permainan  secara perlahan ustad dapat  melihat karakteristik 

kepribadian masing-masing santri. Tahap ini ustad mulai  membawa santri 

masuk kedalam materi dan menyelipkan pertanyaan-pertanyaan ringan 

seperti: jika dirumah sholat tidak?, siapa yang mengajarkan sholat jika 

dirumah?, jika dirumah sholat berjamaah atau tidak? dalam sehari semalam 

berapa rakaat kita sholat?, apa hukum melaksanakan sholat? Dan lain 

sebagainya. 

3. Tahap norming, Pada tahap ini ustad membahas materi dan santri mulai 

memahami materi yang telah disampaikan mengenai pasholatan, dasar-dasar 

materi baik didalam Al-Qur’an dan hadis. Bukan hanya sekedar materi saja 

yang diberikan, namun bacaan sholat dan  hafalan juga diberikan untuk 

menunjang belajar yang efektif  dan ustad juga menyampaikan kisah pada 

zaman Nabi yang berkaitan dengan sholat, baik turunnya sholat, hukuman 

seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat, surga dan neraka, dan lain-

lain yang bertujuan untuk memotivasi santri terutama pelajaran pasolatan. 

4. Tahap performing, Menginjak fase ini santri sudah dibekali dengan suasana 

hubungan yang harmonis antara santri yang satu dengan lainnya. Pada tahap 

ini sidikitnya telah muncul kesadaran di dalam diri untuk melaksanakan 

sholat karena sholat merupakan kewajiban. Setelah selesai ustad mengakhiri 

pertemuan dengan memberikan kesimpulan dan penutup. 
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C. Teknik Dalam Bimbingan Kelompok Di TPA Minhajut Thullab 

Pelaksanaan bimbingan kelompok dalam memotivasi santri pada dasarnya 

harus memiliki teknik. Dalam pelaksanaan bimbingan, teknik-teknik yang 

digunakan harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut. 

Telah diuraikan pada BAB II teknik  dalam bimbingan kelompok terbagi 

menjadi tiga yaitu teknik umum, Permainan kelompok  dan Teknik pemberian 

informasi yang disebut juga dengan metode ceramah.  

Dari data lapangan yang sudah didapat mengenai teknik dalam bimbingan 

kelompok yang dilakukan di TPA Minhajut Thullab sudah sesuai dengan teori 

yang ada. Teknik yang di gunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok 

adalah teknik pemberian informasi atau disebut juga dengan metode ceramah. 

Teknik ini merupakan teknik yang di gunakan untuk membantu klien (santri) 

dalam belajar pasolatan yaitu dengan menyampaikan materi yang berkaitan 

dengan  sholat serta praktik sholat sehingga santri akan  memahami hukum sholat, 

bacaan sholat dan paktik sholat yang benar.. 

Menurut analisi penulis teknik ceramah yang digunakan dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok merupakan teknik yang tepat dalam kegiatan bimbingan 

kelompok di TPA Minhajut Thullab, karena melihat santri (klien) merupakan 

santri yang masih anak-anak berusia 7-9 tahun yang belum bisa berkomunikasi 
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multi arah secara efektif. Teknik ini juga bertujuan untuk memudahkan santri 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh ustad untuk menunjang 

pemahaman, mengembangkan kemampuan diri, dan trampil dalam praktik sholat 

serta mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Hasil Bimbingan Kelompok dalam Memotivasi Belajar Santri TPA Minhajut 

Thullab 

  Dari hasil bimbingan kelompok dalam memotivasi belajar santri 

terutama pelajaran pasholatan menumbuhkan semangat belaja. Materi yang 

disampaikan mengenai dasar-dasar sholat baik yang ada didalam Al-Qur’an dan 

hadis  diharapkan mampu menjadikan santri lebih giat dalam belajar dan 

termotivasi. Hal ini bertujuan agar para santri yang usianya 7-9 tahun mampu 

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim ketika mereka baligh, 

pengetahuan tersebut didapatkan dari materi yang disampaikan oleh ustad 

sebagai konselor  dalam bimbingan kelompok tersebut. 

  Adapun efektifitas dari bimbingan kelompok  santri dalam memotivasi 

belajar santri dalam kurun waktu lima bulan santri TPA Minhajut Thullab santri 

dapat mengenal bacaan sehingga dapat mengenal, mengucapkan, menghafalkan 

bacaan sholat dan santri dapat mempraktikkan gerakan sholat sesuai dengan 

ajaran dan tuntutnan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pelafalan bacaan sholat 

dilakukan satu-satu dan dibaca dengan suara keras didalam kelompok, tujuannya 
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agar santri yang lain dapat mendengarkan dan ikut melafalkan dengan suara lirih. 

Hal ini dilakukan agar santri dapat memahami tatacara sholat yang baik dan 

benar, karena secara psikologois santri yang berusia anak-anak lebih mudah 

memahami pembelajaran secara kongkrit (nyata) dari pada abstrak (materi), 

maka dari itu, ustad harus melakukan metode praktik dalam menyampaikan 

materi. 

Setelah santri memahami materi selanjutnya mempraktikkan gerakan 

sholat. Apabila dalam praktik sholat terjadi kesalahan maka ustad membenarkan 

dan santri lain ikut membenarkan gerakan masing-masing. Pembelajaran 

kelompok dalam praktik sholat ustad dapat memberikan contoh gerakan yang 

benar terutama dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Sehingga santri dapat 

mengetahui dan melaksanakan sholat berjamaah secara baik dan benar.  Ustad 

berperan langsung dalam menumbuhkan kesadaran santri tentang kewajiban 

sholat dengan cara memberikan penjelasan tentang dampak meninggalkan sholat 

dan mengerjakan sholat (pahala dan dosa). Dengan melakukan cara tersebut 

diharapkan santri dapat menumbuhkan kesadaran diri tentang pentingnya 

melaksanakan kewajiban sholat.  

Menurut penulis ada beberapa faktor yang dapat menunjang keberhasilan 

tersebut yang pertama yakni keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan 

utama dalam pembelajaran anak. Apabila didalam keluarga tersebut rajin dalam 

melaksanakan sholat maka anakpun akan terlatih untuk mengikuti orang tua dan 
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sebaliknya. Faktor kedua adalah sekolah, karena santri TPA Minhajut Thullab 

kebanyakan adalah siswa MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang notabennya adalah 

pembelajaran Islami jadi pergaulan di lingkungan sekolah juga dapat 

mempengaruhi keberhasilan tersebut. Faktor ketiga adalah lingkungan sekitar 

santri, diketahui bahwa warga desa pemulihan mayoritas adalah  umat Islam  

karena mencapai 98%, dan lingkungan sekitar TPA Minhajut Thullanb lebih 

sering sholat berjamaah, maka anak-anak mereka juga terbiasa melaksanakan 

sholat secara berjamaah. 

Menurut analisis penulis setelah terkumpul data fisik dan meninjau secara 

langsung dilapangan, bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok dalam 

memberikan motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap pembelajaran terutama 

pelajaran pasolatan, sehingga sampai saat ini santri-santri TPA Minhajut Thullab 

bisa memahami materi dan praktik sholat dan terus antusias dalam sholat ashar 

berjamaah di mushola Al-ikhlas yang ada di lingkungan TPA Minhajut Thullab. 

 

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Kelompok dalam Memotivasi 

Belajar Santri TPA Minhajut Thullab 

Ada beberapa hal factor yang mendukung Pelaksanaan Bimbingan 

Kelompok Dalam Memotivasi Santri Di TPA Minhajut Thullab ada dua yaitu 

factor pembimbing (ustad) dan klien (santri): 
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a. Factor pendukung  

1) Factor pendukung pembimbing: 

a) Kemampuan dan keterampilan ustad selaku konselor dalam 

melakukan bimbingan kelompok; 

b) Kesabaran, pengertian dan motivasi yang mendalam dari para 

ustad dan ustadzah sebagai konselor dalam memberikan 

bimbingan kelompok kepada santri; 

2) Meski bukan konselor ustad dan ustadzah dan ustadzah telah 

menerapkan teknik yang baik dan tepat, karena penerapan teknik 

bimbingan kelompok dapat berpengaruh pada berhasil tidaknya 

bimbingan kelompok tersebutFactor pendukung santri: 

a) Niat dan kemauan santri dalam mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok diselenggarakan di TPA Minhajut Thullab; 

b) Adanya keterbukaan dan timbal balik yang baik antara klien 

(santri) dan pembimbing (ustad); 

 

b. Factor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yakni: 

a) sarana dan prasarana yang kurang memadai karena ruangan yang 

kurang nyaman karena suara bising, belum adanya ruangan khusus 

untuk melakukan bimbingan kelompok, hal ini berpengaruh pada 

kefokusan santri dalam menerima materi dari pembimbing kelompok. 
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b) Pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok hanya ada satu ustad yang 

memberikan layanan, sehingga santri yang berumur 7-8 tahun sulit 

untuk dikondisikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada BAB sebelumnya tentang Bimbingan  Kelompok Dalam 

Memotivasi Belajar Santri Di TPA Minhajut Thullab Desa Pemulihan Kecamatan 

Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan bimbingan kelompok di TPA Minhajut Thullab menggunakan 

empat tahap yakni tahap forming, tahap storming, tahap norming dan tahap 

performing dalam memotivasi belajar santri. Dari bimbingan kelompok  

dalam memotivasi belajar santri dalam kurun waktu lima bulan santri TPA 

Minhajut Thullab dapat mengenal bacaan sehingga dapat mengucapkan, 

menghafalkan bacaan sholat dan santri dapat mempraktikkan gerakan sholat 

sesuai dengan ajaran dan tuntunan yang sesuai dengan ajaran Islam dan 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pelaksanaan bimbingan kelompok di TPA Minhajut Thullab melalui teknik 

informasi yaitu dengan cara memberikan praktik bacaan secara bergiliran dan 

praktik langsung dalam bentuk gerakan sholat berjamaah, dengan demikian 

bahwa santri TPA mengenal bacaan, menghafal dan mempraktikkan dengan 

sempurna dalam ibadah sholat. 
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B. Saran 

1. Penambahan ustad sebagai konselor dalam bimbingan kelompok dan 

sesuaikan antara jumlah santri dan jumlah ustad. 

2. Dalam bimbingan kelompok santri perlu pengawasan yang lebih baik, 

sehingga santri dapat terkondisikan dan tidak mengganggu yang lain. 

3. Adanya ruangan khusus yang dapat ditempati untuk pelaksanaan bimbingan 

kelompok agar santri dapat menerima materi dengan focus dan tidak 

terganggu oleh kelas lain. 



87 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Hassan, Bullughul Maraam, Bangil: Pustaka Tamaam, 1991 

Amin Haedari dkk, Masa Depan Pesantren, Jakarta: IRD Press, 2004 

Amin Syukur dan Fathimah Usman, Terapi Hati, Jakarta: Erlangga, 2012 

Departeman Agama PR, Al-Qur’an dan Terjemah, Solo: PT Qomari Prima Publisher, 

2007 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:     

Balai Pustaka, 2002 

Dewa Ketut.S, dkk, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008 

Hamzah B Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016 

Irawan Soeharsonio, metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008 

 

Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004 

L. Gibson, Robert & H. Marianne Mitchell, Bimbingan dan Konseling edisi ke Tujuh, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 

 

Mamat Supriyatna, Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kompetensi, Jakarta:Raja 

Wali Pers, 2013 

 

Moh Rifa’I, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, Semarang: PT Karya Toha Putra, 

2009 

 

Sardiman, Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Press, 2016 

Seto Mulyadi, dkk, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press, 2016 



88 
 

 

Sitti Hartinah, Konsep Dasar Bimbingan Kelompok, Bandung, PT Refika Aditama, 

2009 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta, 2014 

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian,  Jakarta : Rajawali Pers, 2010 

Suryabrata Sumadi,  MetodologiPenelitian, Rajawali Pers: Jakarta, 2010 

Tohirin, Bimbingan dan Konselingdi Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), 

Jakarta: Rajawali Pers, 2009 

 

W.S Winkel, Sri Hastutu, Bimbingan dan Konseling di Institusi, Yogyakarta: Media 

Abadi, 2004 

JURNAL 

 

Galuh Mulyani, “Penggunaan Layanan Biimbingan Kelompok Untuk Meningkatan 

Motivasi Belajar Siswa Kelas Viii”. Jurnal Ilmiah Konseling, Vol. 1 No. 1 

(Mei 2016) 

Ghullam Hamdu dan  Lisa Agustina, “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap 

Pestasi Belajar Ipa Di Sekolah Dasar”. Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 12 

No. 1 (April 2011) 

Wela Aswida, “Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Mengurangi 

Kecemasan Berkomunikasi Pada Siswa”. Jurnal Ilmiah Konseling, Vol. 1 No. 

1 (Januari 2012) 

 

ARTIKEL INTERNET 

http://tpanurulyaqinara.mysch.id/berita/47453/pengertian-dan-tujuan-

 tamanpendidikan-al-qur%EF%BF%BDan-tpa-menurutahli/#.WY0jnM6RLDc 

be-songo.or.id/?p=752 

Googleweblight.com//lite_url=http://darunasyiin.blogspot.co.id/2009/10/keutamaan-

shalat-bagi-kesehatan-mental. 

Googleweblight.com//lite_url=http://darunasyiin.blogspot.co.id/2009/10/keutamaan- 

 shalat-bagi-kesehatan-mental. 

https://hafizhuddin30.wordpress.com/2015/10/25/definisi-dan-makna-santri- 

 sebuah-pengantar 

http://tpanurulyaqinara.mysch.id/berita/47453/pengertian-dan-tujuan-%09tamanpendidikan-al-qur%EF%BF%BDan-tpa-menurutahli/#.WY0jnM6RLDc
http://tpanurulyaqinara.mysch.id/berita/47453/pengertian-dan-tujuan-%09tamanpendidikan-al-qur%EF%BF%BDan-tpa-menurutahli/#.WY0jnM6RLDc


89 
 

 

https://miklotof.wordpress.com/2010/07/26/fungsi-motivasi-belajar/ 

https://sucibki.wordpress.com/2016/05/07/metode-dan-teknik-bimbingan-konseling-

 kelompok 

www.kajianmuslim.net/2016/09/dalil-yang-mewajibkan-sholat-arab-dan-

 latinnya.html/m=1 

https://miklotof.wordpress.com/2010/07/26/fungsi-motivasi-belajar/
https://sucibki.wordpress.com/2016/05/07/metode-dan-teknik-bimbingan-konseling-
https://sucibki.wordpress.com/2016/05/07/metode-dan-teknik-bimbingan-konseling-
http://www.kajianmuslim.net/2016/09/dalil-yang-mewajibkan-sholat-arab-dan-%09latinnya.html/m=1
http://www.kajianmuslim.net/2016/09/dalil-yang-mewajibkan-sholat-arab-dan-%09latinnya.html/m=1


FOTO PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DI TPA MINHAJUT 

THULLAB 

 

Gambar1.1 Kegiatan Bimbingan Kelompok 
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Gambar 1.4 Kelompok 2 Bimbingan Kelompok secara Klasikal 
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