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ABSTRAK 

BIMBINGAN KEAGAMAAN DAN PERUBAHAN PERILAKU ANAK 

DI PANTIASUHAN ABDUL MALIK MUHAMMAD ALIYUN  

WAY KANDIS BANDAR LAMPUNG 

Oleh : 

Anggi Astuti 

 

 Bimbingan Keagamaan adalah usaha pemberian bantuan kepada orang yang 

mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang menyangkut 

kehidupan pada masa kini dan pada masa mendatang. Bantuan tersebut berupa 

pertolongan di bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu 

mengatasi dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan 

dengan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah. 

 Mengingat pentingnya perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, 

karena dengan menunjukan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan 

disenangi dengan keberadaanya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia 

berada. Asuhan orangtua merupakan lahan yang subur bagi pertumbuhan rasa, 

cipta, dan karsa anak. Namun bagaimana dengan anak yang sejak kecil 

ditinggalkan oleh orangtuanya sehingga menjadi anak yatim atau yatim piatu atau 

hidup pada keluarga yang tidak mampu atau sebab lain sehingga anak tidak 

pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang secara wajar, tidak sempat 

memperoleh pendidikan, pelayanan, dan sentuhan dari nilai-nilai agama sejak 

kecil, itulah yang terjadi pada Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun. 

Kemudian yang menjadi pokok permasalahan yaitu “Bagaimana 

PerananBimbingan Keagamaan Terhadap Perubahan Perilaku Anak Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun, dan Kendala apa saja yang di alami oleh da’i 

dalam membimbing anak yang kurang baik dalam berperilaku. 

Penelitian yang digunakan adalah penlitian lapangan (field research), 

bersifat deskriptif.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pembimbing 

Agama, Pengasuh, serta anak asuh. Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik 

purposive sampling, maka sampel dalam penelitian ini adalah pembimbing 

agamayang berjumlah 3 orang dan anak asuh yaitu berjumlah 2 orang.Dalam 

analisa data digunakkan analisis kualitatif deskriptif, adapun dalam pengambilan 

kesimpulan menggunakan pendekatan berpikir induktif.  

  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti kesimpulan yang ada pada 

data lapangan adalah bimbingan keagamaan dapat merubah perilaku anak dengan 

bersumber hasil wawancara dengan pembimbing dan pengasuh.Perilaku anak 

menunjukkan perubahan yang perlahan dan dapat menyesuikan diri terhadap 

lingkungan, dan dapat mengontrol diri sehingga tidak terjerumus kedalam hal-hal 

yang tidak diinginkan.Dengan inilah bimbingan keagamaan sangat penting bagi 

anak asuh di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung. 

 

Keywords : Bimbingan Keagamaan, Perubahan Perilaku Anak. 
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MOTTO 

 

 ١٥ َفَصَلىٰ ۦ َرِّبِهٱسَۡمَوَذَّكَر ١٤َقدۡ َأفَۡلَح َمن َتَزَّكىٰ 

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri (dengan beriman) , 

dan dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. 

(Q.S. Al-A’la [87] : 14-15)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid & Terjemah, (Bandung : Diponegoro, 2016), 

h.591 

 

vii 



 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

Nama lengkap Anggi Astuti, nama panggilan Anggi dilahirkan Di Desa 

Fajar Baru Kec. Jati Agung Lampung Selatan pada tanggal 01 Juli 1995, sebagai anak 

ke-2 dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Sumiati. 

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis jalani adalah Penulis 

memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar SDN 2 Fajar Baru pada tahun 2001 dan 

lulus pada tahun 2007, Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP 

Gajah Mada Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010, Penulis melanjutkan 

pendidikan menengah atas di SMAN 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013, 

Setelah lulus, penulis melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN (Institut Agama Islam 

Negri) Raden Intan Bandar Lampung dan mengambil jurusan Bimbingan Konseling 

Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi guna 

mengembangkan kemampuan dan untuk mendapatkan pengalaman serta pengetahuan 

selain di bangku perkuliahan.Adapun organisasi yang penulis ikuti yaitu Anggota 

Keputrian UKMF Robbani tahun 2014, dan menjadi anggota kestari UKMF Rabbani 

di Tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



 
 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim, 

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.  

Dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Allah Subhanahuwata’ala yang 

harus mengabdi sekaligus berfakur dihadapan-Nya. Dengan mengucap syukur 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat 

sehat, hidayah dan inayah-Nya serta telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan  skripsi ini sebagai suatu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam 

senang tiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sholollahu’alaihiwasallam,teladan 

terbaik dalam segala urusan,beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sunnah-Nya 

Amiiin. 

Adapun judul skripsi ini adalah “BIMBINGAN KEAGAMAAN DAN 

PERUBAHAN PERILAKU ANAK DI PANTI ASUHAN ABDUL MALIK 

MUHAMMAD ALIYUN WAY KANDIS BANDAR LAMPUNG” ucapan 

terimakasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan 

serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Siselaku Dekan Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi (FDIK) IAIN Raden Intan Lampung 

2. Ibu  Hj.Rini Setiawati S.Ag,M.Sos.Idan Bapak Mubasit, S.Ag,MMselaku 

Kajur BKI dan sekretaris Jurusan BKI 

ix 



 
 

 

3. Ibu Hepi Reza Zen, SH,MH, sebagai Pembimbing II yang berperan dalam 

memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Hj. Rodiyah,S.Ag,MM sebagai pembimbing I yang telah memberikan 

masukan,arahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dosen-dosen penguji, atas saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi 

ini. 

6. Ibu Hj. Magdalena selaku pimpinan Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

7. Bapak Ustd. Pamili Wanto dan ibu Sutini sebagai pengurus di Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

8. Para dosen serta Civitas Akademika yang telah membantu dalam 

menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) ini. 

Semoga apa yang telah bapak dan Ibu dosen berikan kepada penulis bisa 

bermanfaat dan berguna di kehidupan penulis.Penulis berharap semogan Karya 

Ilmiah (Skripsi) yang penulis buat ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi 

pembaca Aamiin. 

Bandar Lampung,   Maret 2017 

Penulis  

 

Anggi Astuti 

 

 
x 



 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................   i 

ABSTRAK  ................................................................................................   ii 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................   iv 

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................   v 

PERSEMBAHAN ......................................................................................   vi 

MOTTO .....................................................................................................   vii 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................   viii 

KATA PENGANTAR ...............................................................................   ix 

DAFTAR ISI ..............................................................................................   xi 

DAFTAR TABEL .....................................................................................   xiv 

 

BAB I.    PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul .....................................................................   1  

B. Alasan Memilih Judul ............................................................   4  

C. Latar Belakang Masalah ........................................................   4  

D. Rumusan Masalah ..................................................................   8  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........................................   8  

F. Manfaat Penelitian .................................................................   9  

G. Metode Penelitian ..................................................................   9  

H. Tinjauan Pustaka  ...................................................................       17 

 

BAB II.   BIMBINGAN KEAGAMAAN PERUBAHAN PERILAKU ANAK 

A. Bimbingan Keagamaan ..........................................................  18  

1. PengertianBimbinganKeagamaan .....................................  18  

2. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Keagamaan .....................  22  

3. MateriBimbinganKeagamaan ...........................................  23 

4. MetodeBimbinganKeagamaan ..........................................   30 

B. Perilaku ...............................................................................   32 

1. Pengertian Perilaku ...........................................................   32  

2. Jenis-Jenis Perilaku ...........................................................   34  

3. Ciri Tingkahlaku Manusia Yang Membedakan Dengan  

Makhluk-Makhluk Lain ......................................................   36 

4. Pembentukan Perilaku .......................................................   37 

5. Struktur Perilaku ...............................................................   39 

6. Teori Perilaku ....................................................................   39  

7. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Manusia ................   41  

8. Macam-Macam Perilaku Manusia  ...................................   44  

9. Dakwah Sebagai Solusi Permasalahan..............................   45  

 

xi 



 
 

 

BAB III. GAMBARAN UMUMPANTI ASUHAN ABDUL MALIK 

MUHAMMAD ALIYUN BANDAR LAMPUNG  

 

A. ProfilPantiAsuhan Abdul Malik MuhamadAliyun 

Way Kandis Bandar Lampung ........................................  47 

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhamad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung ....  47 

2. Maksud dan tujuan ....................................................  48 

3. Visi Misi Panti Asuhan Abdul Malik Muhamad  

Aliyun Way Kandis Bandar Lampung .....................  49 

4. Struktur Organisasi ...................................................  50 

5. Keadaan Gedung, Sarana Dan Prasarana Panti  

Asuhan Abdul Malik Muhamad Aliyun  ..................  51 

6. Keadaan Pengurus Dan Pengajar Panti Asuhan  

Abdul Malik Muhamad Aliyun ................................  52 

7. Aktivitas Anak Asuh di Panti Asuhan Abdul Malik  

Muhamad Aliyun Waykandis Bandar Lampung ......  53  

8. Perilaku Anak Asuh di Panti Asuhan Abdul Malik  

Muhamad Aliyun Waykandis Bandar Lampung ......  57  

9. Perubahan Perilaku Anak Asuh di Panti Asuhan  

Abdul Malik Muhamad Aliyun ................................  59  

B. Bimbingan Kegamaan Dan Perubahan Perilaku Anak  

Asuh Di Panti Asuhan Abdul Malik MuhammadAliyun62  

1. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan ..........................  62 

2. Materi Bimbingan Keagamaan ...................................  63 

3. Metode Bimbingan Keagamaan .................................  68 

4. Hasil Bimbingan Keagamaan Terhadap Perubahan  

Perilaku Anak Asuh ...................................................  72 

 

BAB IV. BIMBINGAN KEAGAMAAN DANPERUBAHAN  

PERILAKU ANAK 

 

A. Bimbingan Keagamaan Dan Perubahan Perilaku Anak Asuh 73 

1. Menetapkan Tujuan ......................................................   74 

2. Pelaksanaan Bimbingan ...............................................   76 

B. Peran Pembimbing dalam Kegiatan Belajar Mengajar  

diPanti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun ............   77 

1. Pemberian Motovasi....................................................   78 

2. Pemberian Bimbingan .................................................   78 

C. Evaluasi  Dalam Proses Bimbingan Keagamaan Terhadap  

Perubahan Perilaku Anak Panti Asuhan Abdul Malik  

MuhammadAliyun Way Kandis Bandar Lampung...........   79 

 

 

xii 



 
 

 

1. Faktor Pendukung .......................................................   80 

2. Faktor Penghambat......................................................   80 

 

 

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan ..........................................................................   81 

B. Saran ....................................................................................  84 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

  

xiii 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami skripsi ini maka 

secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan beberapa kata yang terkait dengan 

maksud judul skripsi ini, penelitian yang akan penulis teliti yaitu “Bimbingan 

Keagamaan dan Perubahan Perilaku Anak di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun Way Kandis Bandar Lampung”. Terlebih dahulu akan diuraikan pengertian 

masing-masing istilah sebagai batasan dalam pembahasan skripsi selanjutnya.  

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu 

atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan – kesulitan di 

dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu tersebut dapat mencapai 

kesejahteraan hidupnya.
1
 

Demikian juga halnya dalam mendefinisikan Bimbingan Agama adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras sesuai dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

dan di akhirat.
2
 

Bimbingan Keagamaan adalah proses pemberian bantuan baik berupa petunjuk 

(penjelasan), cara mengerjakan tentang keagamaan (agama islam) kepada orang lain 

                                                           
1
Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah,( Yogyakarta : Andi Offets,1980, h. 4 

2
Ainul Rokhim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam,(Yogyakarta, UUI Pers,  2001) 

, h. 61 
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yang membutuhkan terutama kepada anak panti asuhan yang kedua orangtua nya 

tidak mengasuhnya.  

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bahwa bimbingan keagamaan 

agar anak dibimbing untuk tunduk dan mengabdikan diri hanya kepada Allah, sesai 

dengan fitrahNya. Kemudian sebagai pembuktian dari pengabdian itu, direalisasikan 

dalam bentuk perbuatan dan aktivitas yang bermanfaat, sesuai dengan perintahNya. 

Perubahan berarti hal (keadaan) berubah, peralihan.
3
 Perilaku adalah semua 

sikap atau tindakan yang dilakukan seseorang.
4
 Perilaku yaitu suatu fungsi dari 

interaksi atau tanggapan antara seorang individu dengan lingkunganya atau orang 

yang ada disekelilingnya. 

Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku negatif (buruk) 

anak asuh kurangnya sopan santun dalam berperilaku, suka berbohong, membolos, 

tidak taat peraturan, merokok (laki-laki).  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 

tahun dan belum menikah.
5
 

Perubahan perilaku yang penulis maksud adalah dengan adanya peran 

bimbingan keagamaan, anak asuh dapat merubah perilakunya dari yang tadinya suka 

                                                           
3
Op cit, h. 1234 

4
Veithzhal Rivai Dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga, 

(Jakarta:PT Raja Grafimdo,2012),  h.192 
5
 www.landasanteori.com>home>sosial, (di akses pada tanggal 01 februari 2017) 



 
 

 
 

berbohong atau tidak jujur, kurangnya sopan santun dalam berperilaku, membolos, 

tidak taat peraturan, merokok (laki-laki). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperjelas bahwa bimbingan keagamaan 

adalah suatu usaha untuk membimbing dan mengarahkan serta mengembangkan dan 

mentempurnakan dalam seginya, baik segi aqidah, segi ibadah, dan segi akhlak. 

Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

adalah panti yang berperan untuk menampung anak-anak yatim, piatu, yatim-piatu, 

du’afa, serta anak-anak yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Dalam hal ini panti 

ini memiliki peran yang sangat besar bagi kelangsungan hidup anak-anak di masa 

depan kleak, kareana sebagian anak sudah tidak memiliki orang tua atupun orang tua 

yang tidak mampu membesarkanya yang dalam hal ini menjadi obyek penelitian. 

Berdasarkan penegasan-penegasan istilah tersebut, maka yang dimaksud judul 

skripsi ini  adalah “Bimbingan Kegamaan dan Perubahan Perilaku Anak di Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way kandis Bandar Lampung” adalah suatu 

usaha pemberian bantuan terhadap individu sesuai dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah dan berpengaruh baik terhadap perubahan perilaku anak asuh di Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung yang sebelumnya 

anak asuh mempunyai perilaku buruk atau kurang baik menjadi lebih baik. 

B. Alasan Memilih Judul 

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



 
 

 
 

1. Bimbingan keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam 

memberikan nilai-nilai keagamaan untuk anak asuh sehingga anak asuh 

memiliki pemahaman yang utuh tentang nilai dan ajaran Islam dan dapat 

mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Perilaku merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan Nabi kita 

Muhammad SAW diutus oleh Allah tiada lain hanyalah menyempurnakan 

akhlak atau berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Panti asuhan merupakan alternatif kedua sebagai wadah perlindungan 

anak-anak sehingga mampu menjadi insan-insan yang berguna bagi nusa 

dan bangsa, untuk itu penulis tertarik dalam penelitian ini dan seberapa 

besar pengaruh bimbingan keagamaan terhadap perubahan perilaku di 

panti asuhan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Bimbingan merupakan  bantuan yang diberikan kepada individu (seseorang) 

atau kelompok (sekelompok orang) agar mereka itu dapat mandiri, melalui berbagai 

bahan, interaksi, nasehat, gagasan, alat, dan asuhan yang didasarkan atas norma-

norma yang berlaku. 

 

Bimbingan Keagamaan adalah usaha pemberian bantuan kepada orang yang 

mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang menyangkut kehidupan di 

masa kini dan di masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang 



 
 

 
 

mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi dengan 

kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman 

dan taqwanya kepada Allah. 
6
 

Bimbingan Keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

rangka memberikan bantuan kepada seseorang dalam rangka memberikan bantuan 

kepada orang lainyang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyan dalam lingkungan 

hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatsinya sendiri karena timbul 

kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Allah SWT. 

Bimbingan keagamaan menjadi sangat urgen bagi generasi penerus bangsa. 

Khusunya untuk para anak panti asuhan yang memiliki perilaku buruk agar dapat 

merubah perilakunya dengan baik. Meskipun memiliki latar belakang negatif, sebagai 

manusia yang memiliki akal untuk berpikir, anak panti asuhan ini layak untuk 

mendapatkan bimbingan agama. Manusia jelas memiliki derajat yang lebih tinggi 

dibandingkan hewan ataupun makhluk lainnya, Perbedaannya terletak pada akal. 

Jelas bahwa manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk yang benar dan 

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

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

sebagai pembimbing gerak akal, yaitu agama. jika seorang anak terbiasa berperilaku 

negatif dibiarkan begitu saja, maka tindakan negatif akan semakin merajalela. 
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Mengingat pentingnya perilaku sopan santun, dalam kehidupan sehari-hari, 

karena dengan menunjukan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi 

dengan keberadaanya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam 

kehidupan bersosialisasi antara sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-

norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini 

sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap 

diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam hal ini anak asuh diharuskan menuntut ilmu dengan baik. Menuntut ilmu 

merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia. Untuk itu keberadaan ilmu sangat 

diperlukan, karena dengan mengajarkan ilmu maka akan membentuk perilaku yang 

baik bagi anak asuh, terutama menuntut ilmu agama khususnya tentang akhlak karena 

ilmu seseorang tanpa didasari oleh akhlak maka akan sia-sia. 

Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang sangat populer untuk membentuk 

perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal 

bersama dengan keluarga. Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang 

menggantikan peran orangtua dalam mengasuh, menjaga, dan memberikan 

bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan 

bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari. 

Panti Asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Panti asuhan merupakan tempat 

melahirkan insan-insan sempurna untuk diri, bangsa, Negara dan agama walau 



 
 

 
 

mereka tidak berhasil dari kehidupan yang sempurna disini juga tempat mendidik dan 

membentuk jati diri serta perilaku yang berakhlak didalam diri individu. 

Dalam hal ini sebagai makhluk sosial manusia mempunyai kecenderungan 

untuk mengakan hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya atau dapat 

berinteraksi dengan orang lain. Dalam rangka untuk menumbuhkan sikap soaial maka 

pengasuh memberikan pertolongan atau bimbingan keagamaan untuk anak  memiliki 

taqwa kepada Allah SWT kaitanya dengan pembentukan insan yang taqwa itulah 

pengasuh panti memberikan bimbingan keagamaan kepada mereka yang tinggal di 

panti khususnya anak-anak. 

Setiap tingkah laku manusia merupakan manifestasi dari beberapa kebutuhan 

dan ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain setiap tingkah 

laku manusia terarah pada satu objek atau satu tujuan tertentu. Tingkah laku yang 

salah dapat mengakibatkan ketengangan-ketegangan dan konflik-konflik batin, yang 

dapat menimbulkan keresahan dalam setiap individu. 

Asuhan orangtua merupakan lahan yang subur bagi pertumbuhan rasa, cipta, 

dan karsa anak. Namun bagaimana dengan anak yang sejak kecil ditinggalkan oleh 

orangtuanya sehingga menjadi anak yatim atau yatim piatu atau hidup pada keluarga 

yang tidak mampu atau sebab lain sehingga anak tidak pernah mendapatkan perhatian 

dan kasih sayang secara wajar, tidak sempat memperoleh pendidikan, pelayanan, dan 

sentuhan dari nilai-nilai agama sejak kecil. Itulah yang terjadi pada Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung. 



 
 

 
 

Berdasarkan uraian judul diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Peran Bimbingan KeagamaanTerhadap Perubahan Perilaku Anak 

Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung. 

Dengan adanya Bimbingan Agama, para anak asuh bisa merubah perilaku yang tidak 

baik atau bersifat negatif yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Kemudian 

juga memiliki gambaran dalam mengambil suatu keputusan dalam melakukan sesuatu 

yang baik dan buruk. 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan bahwa rumusan 

masalah yang dapat diambil yaitu: 

1. Bagaimana Peran Bimbingan Keagamaan Terhadap Perubahan Perilaku Anak 

Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun? 

2. Kendala apa saja yang di alami oleh pembimbing dalam membimbing anak 

yang kurang baik dalam berperilaku? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peranan Bimbingan Keagamaan yang diterapkan di Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun. 

2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang di alami oleh pembimbing dalam 

membimbing anak yang kurang baik dalam berperilaku 

 

 



 
 

 
 

F. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan hasil penelitian ini pada intinya diharapkan dapat memberi manfaat 

antara lain: 

1. Secara teoritis memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu 

dakwah, dengan memahami metode bimbingan keagamaan menjadi 

penting sebagai bahan penambah khazanah keilmuan bagi diri sendiri, 

masyarakat dan khususnya bidang Bimbingan Konsling Islam, yang 

difokuskan pada bimbingan keagamaan dan sosial. 

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitin ilmiah ini dapat dijadikan acuan 

atau rujukan bagi penelitian dengan objek yang sama dalam perspektif dan 

lokasi yang berbeda pula, terutama mengenai bimbingan keagamaan yang 

berhubungan dengan dakwah di masa depan. 

3. Memberikan masukan dan rumusan bagi panti asuhan dalam rangka 

peningkatan kualitas dan kompetensi bimbingan keagamaan agar dapat 

dijadikan pertimbangan untuk pembangunan agama khususnya di panti 

asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung. 

G. Metode Penelitian 

Agar penelitian ini dapat mengenai sasaran dan penelitian yang dilaksanakan 

dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu 

digunakan metode : 

 



 
 

 
 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penlitian lapangan 

(field research) yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data 

dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.
7
 Adapun data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah yang berkenaan bimbingan keagamaan dan perubahan 

perilaku anak di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung. 

2. Sifat Penlitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.  Deskriptif  yaitu suatu 

penelitian yang hanya menggambarkan, melukiskan memaparkan, dan melaporkan 

suatu keadaan objek penelitian.
8
 Dari pengertian ini, maka penelitian yang penulis 

gagas hanya ditujukan untuk melukiskan, menggambarkan, atau melaporkan 

kenyataan- kenyataan yang lebih terfokus pada pembimbing keagamaan dalam 

merubah perilaku anak di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 
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Populasi adalah seluruh objek penelitian (orang, kelompok, penduduk) yang 

dimaksudkan untuk diselidiki atau diteliti.
9
 Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud populasi adalah seluruh individu baik itu orang 

dewasa, peserta didik anak-anak dan objek lain sebagai sasaran penelitian tertentu.  

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh Pembimbing 

keagamaan, Pengasuh, dan Anak Asuh yang ada di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun. Sedangkan jumlah pembimbing keagamaan dan pengasuh ada 

enam orang, dan anak asuh empat puluh lima orang. Jadi total keseluruhan populasi 

berjumlah 51 orang.
10

 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan di ambil dengan 

menggunakan teknik tertentu.
11

 Penulis menggunakan non rondom sampling dimana 

tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) 

yang sama untuk dijadikan anggota sampel.
12

  

Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam 

memilih subyek-subyek sampelnya, diambil anggota-anggota sampel sedemikian 
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rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang 

sudah dikenal sebelumnya.
13

 

Berdasarkan uraian diatas dalam menentukan sampel maka adapun ciri-ciri 

sampel penelitian adalah sebagai berikut:   

1) Pembimbing Agama yang tetap dan aktif di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun 

2) Pembimbing Agama yang berwawasan luas dan bermasyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk data yang lebih akurat dalam menentukan 

sampel, maka penulis mengambil sebagian sampel anak asuh yang memiliki kriteria 

perilaku negatif Anak asuh yang kurang sopan santun dalam berperilaku dan yang 

mengikuti bimbingan keagamaan. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 

pembimbing keagamaan di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun yang 

memenuhi kriteria adalah berjumlah Dua orang pembimbing dan anak asuh yang 

memenuh kriteria yaitu yang berjumlah Lima orang anak asuh. 

c. Teknik  Pengumpulan Data 

Metode pengumpul data adalah suatu teknik yang dipakai untuk mencari data-

data yang dibutuhkan dalam membuat skripsi. Dalam pengumpulan data ini penulis 

akan menggunakan metode sebagai berikut : 
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1) Metode Wawancara (Interview) 

Sebagai metode pokok lainya adala metode interview, yaitu untuk 

memperoleh data yang menunjang terhadap data primer. Wawancara merupakan 

metode penggalian data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis 

maupun ilmiah, terutama untuk penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Wawancara 

juga dapat diartikan percakapan lansung dan tatap muka (face to face) dengan 

maksud tertentu.
14

 Hasil dari wawancara bisa direkam dan dirangkum sendiri oleh 

pencari informasi. Metode wawancara akan memperoleh data yang lebih mendalam, 

karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail.  

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari 

seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Wawancara yang penulis 

lakukan kepada: 

a) Pengasuh panti asuhan Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun 

Waykandis Bandar Lampung 

b)  Pembimbing agama Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun 

Waykandis Bandar Lampung, dan  

c)  Para anak Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Waykandis 

Bandar Lampung yang  mengenai peran bimbingan keagamaan terhadap 

perubahan perilaku. 
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Jenis wawancara (interview) yang digunakan penulis adalah metode interview 

bebas terpimpin. Interview jenis ini merupakan kombinasi dari interview tidak 

terpimpin dan interview terpimpin.
15

 Artinya penulis  membawa kerangka pertanyaan 

untuk disajikan kepada objek penelitian tersebut. Penulis menggunakan metode 

wawancara (interview) bebas terpimpin, dimana pelaksanaan wawancara yang 

berpatokan pada daftar yang disusun dan responden dapat memberikan jawabanya 

secara bebas, selagi tidak menyimpang dari pertanyaan yang sebelumnya. Interview 

jenis ini kerap kali dipakai dalam penelitian-penelitian sosial guna melakukan studi 

secara intensif terhadap tingkah laku sosial dan sikap pribadi. 

2) Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena obyek 

yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh 

gambaran yang lebih konkret tentang kondisi dilapangan.
16

 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari 

pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, 

subjek maupun obyek yang diselidiki, baik dalam situasi khusus yang diadakan. 

Observasi ini dibagi menjadi dua, participant dan non participant.
17

 Non participant 

observation yaitu dalam observasi ini dalam tingkah laku peneliti dalam kegiatan-

kegiatan yang berkenan dengan kelompok yang diamati kurang dituntut. 

                                                           
15

 Kartini Kartono, Op.,Cit, h. 270 
16

Lexy moelang,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013), 

h.174 
17

 Kartini Kartono, Op.,Cit, h. 142 



 
 

 
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non participant  

dimana penulis tidak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang observasi. 

Selanjutnya metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data antara lain : kondisi 

perilaku anak asuh, umur anak asuh, kegiatan belajar mengajar, kegiatan sehari-hari, 

data sekunder lainya seperti menyangkut kegiatan anak asuh yang berkenaan dengan 

masalah yang penulis teliti. Adapun yang di observasi dalam penelitian ini adalah 

anak asuh dan aktivitasnya. 

3) Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.
18

  

Metode ini penulis gunakan sebagai pelengkap yang akan dilakukan untuk 

menghimpun data tentang latar belakang keluarga anak asuh, asal usul anak asuh, 

kondisi sarana prasarana, keadaan anak asuh, keadaan pengurus, keadaan geografis, 

sejarah berdirinya Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Waykandis Bandar 

Lampung serta berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan keagamaan. 

4) Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data, dalam 

menganalisa data menggunakkan analisis kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk 
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menggambarkan keadaan atau status atau fenomena secara sistematik dan rasional.
19

 

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

a. Analisis Induktif  

Analisis induktif yaitu cara menganalis terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu 

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

menarik kesimpulan yang bersifat umum.
20

 Jadi analisis induktif adalah cara 

menganalisis data yang bersifat khusus kemudian dicari kesimpulan secara umum. 

b. Analisis Deduktif 

Analisis deduktif adalah cara menggunakan suatu objek ilmiah tertentu 

dengan jalan menetapkan suatu ketentuan umum, berdasarkan atas macam 

pengetahuan secara metode pengumpulan data digunakan kemudian ditarik 

kesimpulan secara khusus.
21

 

Jadi Metode analisa data dalam penelitan ini menggunakan analisis kualitatif 

bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu. 

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, 

serta literatur di edit dengan tujuan untuk meneliti ketetapan, kelengkapan, dan 

kebenaran data, kemudian data tersebut disusun berdasarkan kategorisasi yang sesuai 

dengan maslah dan kebutuhan penelitian. 
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Setelah data diolah dan di klasifikasi, kemudian langkah selanjutnya penulis 

mengambil sebuah kesimpulan menggunakkan cara berfikir induktif yaitu dari 

rangkaian yang bersifat khusus yang diambil individu kemudian ditarik pada 

kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, kesimpulan yang diambil sesuai 

dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang Bimbingan 

Kegamaan dan Perubahan Perilaku Anak di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun Way kandis Bandar Lampung. 

H. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan sebagai acuan peneliti dalam 

pembuatan skripsi maka penulis menggunakan beberapapa tinjauan pustaka sebagai 

berikut : 

1. Skripsi Muhammad Abdul Rohim (0941010017), mahasiswa Fakultas 

Dakwah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, IAIN Raden Intan Bandar 

Lampung, dengan judul: "Pengaruh Pesan Dakwah Dalam Kitab Ta’lim 

Muta’alim Terhadap Perubahan Perilaku Anak Asuh Di Panti Asuhan 

Miftahul Ulum Way Halim Permai Bandar Lampung" pada Tahun 2014.  

2. Skripsi rizal fakhmi isfahani (081111036), mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang dengan judul: "Peran Bimbingan Keagamaan Sebagai 

Terapi Perilaku Keagamaan Pegawai Di RSU. Qolbu Insan Mulia (QIM) 

Kab. Batang Jawa Tengah” Pada Tahun 2015.  
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BAB II 

 BIMBINGAN KEAGAMAAN DAN PERUBAHAN PERILAKU ANAK  

 

A. Bimbingan Keagamaan 

1. Pengertian Bimbingan Keagamaan 

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu 

guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang berarti menunjukakan. Pengertian 

bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah 

tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa datang.
1
 

Menurut Tolbert, Bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan 

layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar 

mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri 

dalam semua aspek kehidupanya sehari-hari.
2
 

Dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, bimbingan dalam bahasa Arabnya 

adalah al-irsyad yang artinya pengaraha, bimbingan dan bisa berarti menunjukkan 

atau membimbing.
3
 

Menurut Ketut Sukardi, Bimbingan adalah merupakan  bantuan yang diberikan 

kepada individu (seseorang) atau kelompok (sekelompok orang) agar mereka itu 
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dapat mandiri, melalui berbagai bahan, interaksi, nasehat, gagasan, alat, dan asuhan 

yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku.
4
 

Bimo Walginto memberi batasan mengenai bimbingan yaitu bantuan 

atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu-

individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam 

kehidupannya, agar individuatau sekumpulan individu-individu itu dapat  

mencapai kesejahteraan hidupnya.
5
 

Dari beberapa deskripsi di atas penulis berpendapat bahwa bimbingan secara 

umum adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli 

kepada seorang atau beberapa orang, agar  mampu mengembangkan potensi bakat, 

minat, dan kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, mengatasi 

perseolan-persolan sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara 

bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain. 

Sementara dalam pengertian agama menurut Robert H. Thouless bahwa 

agama adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai 

makhluk atau wujud yang lebih tinggi daripada manusia.
6
 

Agama merupakan sistem yang mencakup cara bertingkah laku dan 

berperasaan yang bercorak khusus, dan merupakan sistem kepecayaan yaang juga 

bercorak khusus. Dengan hal ini agama dapat dapat diterima untuk suatu aturan yang 

mencakup cara-cara bertingkah laku, berperasaan dan berkeyakinan secara khusus. 

                                                           
4
Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah, Jakarta: 1983, Usaha 

Nasional, hal.3. 
5
 Elfi Mu’awanah, Rifa Hidayah, Bimbingan Konseling Islam, (Jakarta : Bumi Aksara,2012), 

h.54. 
6
 Robert H. Thouless, Pengantar Psikologi Agama, (Jakarta : Raja Gravindo Persada,2000), h. 
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Keagamaan adalah segenap kepercayaan (kepada Tuhan) serta ajaran 

kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.
7
Setelah 

mengetahuipengertian bimbingan dan agama secara umum, maka akan dijelaskan 

pengertian bimbingan keagamaan.  

Adapun pengertian bimbingan keagamaan menurut tokoh adalah sebagai 

berikut : 

a) Menurut Faqih, bimbingan keagamaan adalah proses pemberian bantuan 

terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagian di dunia 

dan akhirat. 
8
 

b) Menurut Adz-Dzaki, bimbingan keagamaan adalah suatu aktifitas 

memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang 

meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana sehingga seorang klien 

dapat mengembangkan potensi akal pikiranya, kepribadianya, keimanan dan 

keyakinanya sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik 

dan besar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah 

Rasulullah SAW.
9
 

c) Menurut Arifin, bimbingan keagamaan adalah usaha pemberian bantuan 

kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah 

                                                           
7
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :Balai 

Pustaka), h. 10. 
8
 Ainurahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jogjakarta : UII Press, 2001), h. 61. 

9
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Sufistik, (Jogjakarta : Fajar Pustaka, 2001), h. 137. 
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yang menyangkut kehidupan di masa kini dan di masa mendatang. Bantuan 

tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual, agar orang yang 

bersangkutan mampu mengatasi kemampuan yang ada pada dirinya sendiri 

melalui dorongan dengan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah. 
10

 

Dari beberapa pengertian mengenai definisi bimbingan keagamaan, maka 

menurut penulis, bimbingan keagamaan adalah suatu proses hubungan pribadi yang 

terprogram antara seorang pemberi bimbingan (da’i) dengan satu atau lebih klien 

(mad’u) dimana peran da’i dengan bekal pengetahuan profesional dalam bidang 

keterampilan dan pengetahuan keagamaanya yang membantu klien dalam merupabah 

pelikakunya dari yang tidak baik menjadi lebih baik yang sudah dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW kepada umatnya, yang berpandangan pada Al-Qur’an dan As-

Sunnah. 

Bimbingan Keagamaan diarahkan pada pembentukan nilai-nilai imani. 

Sedangkan keteladanan, pembiasaan, dan disiplin dititik beratkan pada pembentukan 

nilai-nilai amali. Keduanya memiliki hubungan timbal balik. Dengan demikian, 

kesadaran agama dan penglaman agama dibentuk melalui proses bimbingan terpadu. 

Hasil yang diharapkan adalah sosok manusia yang beriman (kesadaran agama), dan 

beramal sholeh (pengamalan agama).
11

 

Jadi Bimbingan Keagamaan adalah proses pemberian bantuan baik berupa 

petunjuk (penjelasan), cara mengerjakan tentang keagamaan (agama islam) kepada 
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 Muzayin Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama Di Sekolah 

Dan Luar Sekolah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 2. 
11
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orang lain yang membutuhkan terutama kepada anak panti asuhan yang kedua 

orangtua nya tidak mengasuhnya. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan 

bahwa bimbingan keagamaan agar anak dibimbing untuk tunduk dan mengabdikan 

diri hanya kepada Allah, sesai dengan fitrahNya. Kemudian sebagai pembuktian dari 

pengabdian itu, direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan aktivitas yang bermanfaat, 

sesuai dengan perintahNya. 

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Keagamaan 

Adapun maksud atau tujuan dari Bimbingan Keagamaan adalah sebagai 

berikut : 

a. Membantu individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah, 

artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan oleh Allah SWT. 

b. Membantu individu agar mampu hidup selaras dengan petunjuk Allah, artinya 

sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul Nya. 

c. Membantu individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah, artinya menyadari eksitensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan 

untuk mengabdiNya. 

d. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi 

baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahanya, sebagai sesuatu yang 

memang telah ditetapkan Allah (nasib atau takdir), tetapi juga menyadari 

bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya 
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bukan untuk terus-menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula 

untuk membuatnya lupa diri. 
12

 

3. Materi Bimbingan Keagamaan 

Pada dasarnya materi bimbingan keagamaan tergantung pada tujuan yang 

hendak dicapai. Adapun pengertian materi bimbingan keagamaan adalah seluruh 

ajaran islam secara kaffah tidak dipenggal-penggal atau sepotong-potong, yaitu yang 

telah tertuang dalam Al-Qur’an dan dijabarkan oleh Nabi dalam Al-hadits. 

Sebagaimana firman Allah SWT : 

ٍَب َُِٰد ٗ َكٓبَفخنِعهِۡمٱ ِفٓ دُۡخُهُْاٱ َءاَمُىُْا َنِرَٔهٱََٰٔٓأُٔ َََنب َرَزِجُعُْا ُخُط ًُنَّشَٕۡطِٰهۚٱ  َّۥ ِإَو  ٗ ُمِجٕهٗ َنُكمۡ َعُد

ٕٓ٨  

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah 

[2]: 208)
13

 

Dari ayat di atas pengembangannya mencakup seluruh kultur Islam yang 

murni bersumber dari kedua pokok ajaran Islam tersebut. 

Adapun materi bimbingan keagamaan antara lain : 
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 Faqih, Op.,Cit, h. 4 
13

Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid & Terjemah, (Bandung : Diponegoro, 2016), 

h.32 

 



24 
 

 

a. Materi Aqidah (Tauhid atau Keimanan) 

Aqidah (keimanan) adalah sebagai sistem kepercayaan yang berpokok 

pangkal atas kepercayaan dan keyakinan yang sungguh-sungguh akan ke-Esaan Allah 

SWT.
14

 

 Sebagaimana firman Allah SWT :  

ٍُُم ٱَنِرَٔه ََْنِٰٓئَك َن ٍُم ِثُظهٍۡم ُأ ُْٓا ِإَٔمَٰى َََنمۡ َٔهِۡجُع ٌُم ُمٍَۡزُدََن ٱنَۡأمُۡه َءاَمُىُْا  ََ  ٨ٕ  

Artinya :Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 

dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan 

dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.(Q.S Al-

An’am [6] :82)
15

 

Aqidah merupakan barometer bagi perbuatan, ucapan, dengan segala bentuk 

interaksi sesama manusia. Berdasarkan keterangan Al-Qur’an dan As-Sunnah, iman 

kepada Allah SWT. Menuntut seseorang mempunyai akhlak yang terpuji. Sebaliknya, 

akhlak tercela membuktikan ketidakadaan iman tersebut.
16

 

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW :  

ََِإْن َكبَن  ََْظِط اْنَجَىِخ ِنَمْه َرَسَك اْنَكِرَة  ٍْٕذ ِفٓ  َََث ََِإْن َكبَن ُمِحًّقب ،  ْٓ َزْثِض اْنَجَىِخ ِنَمْه َرَسَك اْنِمَساَء  ٍْٕذ ِف ُْٕم َث َأَوب َشِع

ًُ ٍْٕذ ِفٓ َأْعَهّ اْنَجَىِخ ِنَمْه َحُعَه ُخُهَّق َََث  َمبِشحًب ، 

“ 

"Dari Abu Umamah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda aku menjamin 

sebuah rumahdi sekitar pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan 

pertengkaran, walaupun ia benar; aku menjamin sebuah rumah ditengah surga 

bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bergurau; dan aku 
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menjamin sebuah rumah di surga paling tinggi bagi orang yang memperbaiki 

akhlaknya hingga memiliki akhlak yang mulia."(Hr. Abu Dawud No. 4800).
17

 

 

Iman menurut bahasa yaitu membenarkan perkataan seseorang dengan 

sepenuhnya serta percaya terhadapnya. Sedangkan istilah agama, iman yaitu 

membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah Saw dengan sepenuhny 

tanpa perlu bukti yang nampak, serta percaya dan yakin terhadapnya.
18

 Allah SWT 

berfirman : 

ا َوَعَّلىٰ ِٗإَوَما ٱلُۡمؤِۡمُىىَن ٱَلِذيَه ِإَذا ُذِكَز ٱلَّلُه َوِجَّلتۡ ُقّلىُبُهمۡ َوِإَذا ُتِّلَيتۡ َعَّليِۡهمۡ َءاَيُٰتُهۥ َساَدتُۡهمۡ ِإيَمٰه

 ٕ َرِبِهمۡ َيَتَىَكّلىَن

Artinya:sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah merekayang apabila 

disebut nama Allah gemetar lah hatiNya dan apabila dibacakan ayat-

ayatNya kepada mereka, bertambah (kuat) imanya dan hanya kepada 

Tuhan mereka bertawakal. (QS. Al-Anfal [6]:2)
19

 

Sebagaimana firman Allah SWT bahwasanya iman ada enam yang wajib 

diImani : 

1) Iman Kepada Allah yaitu dengan mempercayai bahwa Allah aitu ada dan maha 

Esa, baik dalam kekuasaanNya, ibadah kepadaNya, dan dalam sifat dan 

hukumNya. Firman Allah SWT : 

ًَََُمٓب ًِ َأَو ٓٓ ِإَنٕۡ ًَ ِإَنٓب َأَوب۠ َفۥ َأزَۡظهَۡىب ِمه َقجِۡهَك ِمه َزُظٍُل ِإَنب ُوُِح   ٕ٘ ٱعُۡجُدَِن َنٓب ِإَنٰ

Artinya : Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan 

Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang 
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Ramadhan, 2007 ), h. 486 
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hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan 

Aku".(Q.S Al-Anbiya[21]:25)
20

 

2) Iman Kepada Malaikat, sebagai makhluk yang diciptakan dari nur (cahaya) 

untuk melaksanakan perintah Allah. 

3) Iman Kepada Kitab-Kitab Allah yaitu Taurat, Injil, Zabur Dan Al-Qur’an dan 

yang paling utama adalah Kitab Suci Al-Qur’an 

4) Iman Kepada Rasul-Rasul Allah, yang pertama Nuh as. Sampai yang terakhir 

Muhammad SAW. 

5) Iman Kepada Hari Akhir, yaitu hari kiamat sebagai hari perhitungan terhadap 

amal-amal manusia. 

6) Iman Kepada Qodo Dan Qodhar (Takdir Allah), takdir yang baik maupun yang 

buruk dengan kehrusan melakukan usaha dan ridha terhadap hasil yang 

diperolehnya.
21

 

b. Syari’ah 

Syari’ah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh 

Allah atau telah digariskan pokok-pokonya dan dibebankan kepada kaum muslimin 

agar mematuhinya. Sedangkan materi syari’ah adalah khusus mengenai poko-pokok 

ibadah yang dirumuskan oleh rukun Islam yaitu : 

1) Mengucapkan dua kalimat syahadat (Bersaksi bahwa tiadak ada tuhan yang 

berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah 
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2) Mendirikan sholat (khusyu’) 

َٓ ِإَنَٕۡك ِمَه ٱرُۡم َََأِقِم ٱنِۡكَزِٰت َمٓب ُأَِح ٍَّٰ َعِه ٱنَّصَهَُٰح ِإَن ٱنَّصَهَُٰحۖ  ََٱنَۡفحَّۡشٓبِء َرىۡ َََنِركُۡس ٱنُۡمىَكِسۗ   ًِ  ٱنَه

ََ ًَُأكَۡجُسۗ    ٘ٗ َٔعَۡهُم َمب َرّصَۡىُعَُن ٱنَه

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)
22

 

3) Membayar zakat 

4) Pusaa pada bualan ramadhan 

5) Menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu.
23

 

c. Materi Akhlakul Karimah 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab khuluq yang jamaknya akhlaq. Menurut 

bahasa akhlak adalah perangai, tabi’at, dan agama.
24

Akhlak merupakan merupakan 

cermin dari keadaan jiwa dan perilaku manusia, karena memang tidak ada seorang 

pun manusia yang dapat terlepas dari akhlak. "Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”(Hr. 

Imam Malik). 

Manusia akan dinilai berakhlak apabila jiwa dan tindakanya menunjukkan 

kepada hal-hal yang baik. Demikian pula sebaliknya, manusia akan dinilai berakhlak 
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buruk apabila jiwa dan tindakanya menunjukkan perbuatan-perbuatan yang 

dipandang tercela. Islam memandang manusia sebagai hamba yang memiliki dua pola 

hubungan yaitu hablun min Allah dan hablun min an-nas.
25

 

Pertama hablu minAllah, yaitu jalur hubungan vertikal antara manusia sebagai 

makhluk dengan sang khalik, Allah SWT. Hubungan dengan Allah merupakan 

kewajiban bagian sang Khalik, Allah SWT. Hubungan dengan Allah merupakan 

kewajiban bagi manusia sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Tuhanya. 

Sebagaimana firman Allah SWT : 

ََنِۡجَهٱ َخَهّقُۡذ َََمب َٕعُۡجُدَِن نِۡإوَطٱ    ٙ٘ ِإَنب ِن

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku (Q.S. Adz-dariyat [51]:56)
26

 

 

Kedua, hablun min an-nas, yaitu hubungan horizontal antara manusia. 

Hubungan ini merupakan kodrat manusia sebagai mahkluk sosial, makhluk 

bermasyarakat yang suka bergaul. Di samping itu terdapat perintah Allah agar 

manusia saling mengenal, saling berkasih sayang, dan saling menolong. Sebagaimana 

firman Allah SWT :  

ََِٰحَدحٗ ُأَمخنَىبُضٱَكبَن ًُٱ َفَجَعَث ٗ  ٍُُم نَىِجِٕ َۧهٱنَه َََأوَصَنَمَع ََُمىِرِزَٔه   نَۡحِّقٱ ِةنِۡكَزَٰتٱ ُمَجِّشِسَٔه 

َََمب خَۡزَهُفُْاٱ ِفَٕمب نَىبِضٱِنَٕحُۡكَم َثَٕۡه   ًِۚ ًِ ِإَنب خَۡزَهَفٱ ِفٕ  ُأَُرُُي ِمهۢ َثعِۡد َمب َنِرَٔهٱ ِفٕ

ٍُُمَجٓبَء َِٕىُٰذٱرۡ ٍََدِ نَۡج ٍُمۡۖ َف َٕۢب َثَٕۡى ًُٱ َثغۡ ًِ ِمَه خَۡزَهُفُْاٱ َءاَمُىُْا ِنَمب َنِرَٔهٱنَه ًِنَۡحِّقٱ ِفٕ ََۦۗ ِثِإذِۡو ًُٱ   نَه

  ٖٕٔ ُمعَۡزِّقٍٕم ٍَِٗٔۡدْ َمه ََّٔشٓبُء ِإَنّٰ ِصَسٰط
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26

Departemen Agama RI, Op. Cit .,h.523 



29 
 

 

Artinya : Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), 

maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan 

Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi 

keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka 

perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang 

yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang 

kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki 

antara mereka sendiri.Maka Allah memberi petunjuk orang-orang 

yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka 

perselisihkann itu dengan kehendak-Nya.Dan Allah selalu memberi 

petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Q.S 

Al- Baqarah [2] : 213)
27

 

Peran akhlak dalam kehidupan jauh melebihi peran ilmu pengetahuan.
28

 Ilmu 

pengetahuan tanpa akhlak, bahkan dapat menimbulkan kekacauan karena manusia 

yang berakal sudah pasti tidak dapat dipisahkan dengan akhlak yang mencerminkan 

tidakan atau perilaku yang ia lakukan. 

Berkaitan dengan pengertian khuluq yang berarti agama, Al Fairuzzabadi 

berkata, ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Barangsiapa memiliki 

akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia. Agama diletakkan di atas empat landasan 

akhlak utama, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan. Secara 

sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan : 

1) Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik 

2) Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak 

3) Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. 
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Akhlak lebih luas artinya dari pada moral atau etika yang sering dipakai dalam 

bahasa Indonesia sebab akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah 

dan batiniah seseorang.
29

 Sebagaimana firman Allah SWT : 

َََأصَۡهَح َفَأجُۡسُيٗ َظَِٕئخٗ َظَِٕئخَََجَصُٰٓؤْا ٍَبۖ َفَمهۡ َعَفب  ًِۚ َعَهّ ۥ ِمثُۡه ًُٱنَه   ٓٗ ٱنَظِٰهِمَٕه َنب ُِٔحُت ۥ ِإَو

Artinya :Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka 

barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas 

(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang 

yang zalim. (Q.S Asy-Syura[42]:40)
30

 

Dari penjelasan ayat tersebut bahwa ketika manusia memiliki akhlak yang 

baik dia akan memaafkan saudaranya dan berserah diri kepada Allah SWT, hal ini 

yang akan di terapkan di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung. 

4. Metode Bimbingan Keagamaan 

Dalam bimbingan keagamaan diperlukan pendekatan atau metode yang sesuai 

dengan kondisi objek bimbingan tersebut. Hal ini menjadi penting karena bimbingan 

akan menjadi sia-sia apabila dilakukan tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada 

orang yang dibimbing. 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam metode bimbingan keagamaan 

yang sasaranya adalah mereka yang berada dalam kesulitan spiritual yang disebabkan 

oleh faktor-faktor kejiwaan dan dalam dirinya sendiri dalam tekanan batin, gangguan 

perasaan dan tidak mampu berkonsentrasi maupun faktor lain yang berasal dari luar 
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dirinya, seperti pengaruh lingkungan hidup yang menggoncang perasaan (seperti 

ditinggalkan orang yang dicintainya yaitu orangtua,sanak saudara dll), dan penyebab 

lain banyak menimbulkan batin. Untuk itu menjadi sebab kemunculan kesulitan 

mental, spiritual, yang menjadi sebab munculnya tekanan batin, maka dalam upaya 

mengadakan bimbingan keagamaan menurut pendapat arifin dapat menggunakkan 

metode-metode sebagai berikut : 

a. Metode Yang Dipusatkan Pada Keadaan Yang Dibimbing 

Hal ini sering disebut non-direktif (tidak mengarahkan). Dalam metode ini 

mempunyai dasar pandangan bahwa yang dibimbing adalah sebagai makhluk yang 

bulat yang mempunyai kemampuan berkembang sendiri. Metode ini cocok untuk 

dipergunakan oleh pembimbing agama. Karena akan lebih memahami keadaan. 

Orang yang dibimbing biasanya bersumber dari perasaan yang banyak menimbulkan 

perasaan cemas, konflik kejiwaan dan gangguan jiwa lainnya. Metode ini banyak 

dalam pendekatan peroranagan dan menyesuaikan keadaan diri yang dibimbing.
31

 

b. Metode Group Guidance 

Dengan menggunakan kelompok pembimbingan atau penyuluhan akan dapat 

mengembangkan sikap sosial dan sikap memahami peranan anak bimbing di dalam 

lingkunganya. Menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu karena 

mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari orang lain serta hubunganya 
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dengan orang lain. Dengan metode ini dapat timbul kemungkinan diberikanya group 

terapi yang fokusnya berbeda dengan individu konseling.  

c. Metode Pencerahan  

Metode ini dikenal oleh suwand wilner yang menggambarkan bimbingan 

agama sebagai training the loner, yaitu bimbingan perlu membelokkan sudut 

pandang yang dibimbing yang di rasakan sebagai problem hidupnya kepada sumber 

kekuatan konflik batin, mencerahkan konflik tersebut serta memberikan insight ke 

arah pengertian mengapa ia merasakan konflik batin. Dalam hal ini pembimbing 

memberikan pandangan-pandangan baru tentang arti kehidupan yang sebenarnya dan 

mengarahkan untuk melupakan permasalahan yang dihadapi dengan memberikan 

perhatian yang dibimbing pada kewajiban yang harus dilakukan dalam hidupnya. 

B. Perilaku  

1. Pengertian Perilaku 

Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas individu. 

Perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut  dalam pengertian yang luas, yaitu perilaku 

yang menampak (overt behavior) dan atau perilaku yang tidak menampak (innert 

behavior), demikian pula aktivitas-aktivitas tersebut di samping aktivitas motorik 

juga termasuk aktivitas emosional.
32
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Menurut veitzhal dan deddy perilku adalah tanggapan atau reaksi individu 

terhadap rancangan atau tingkah laku. Sedangkan tingkah laku yaitu segala aktivitas, 

perbuatan dan penampilan diri sepanjang hidupnya. Perilaku seseorang adalah 

kompleks, sebab dipengaruhi oleh berbagai variable lingkungan dan banyak faktor 

individual, pengalaman, dan kejadian.
33

 

Menurut Bimo Walgito dikutip dari MCDougall menyatakan bahwa perilaku 

itu disebabkan karena insting dan insting akan mengalami perubahan karena 

pengalaman. Perilaku jug disebabkan karena banyak faktor, termasuk orang-orang 

yang ada disekitarnya dengan perilakunya.
34

 

Dari pendapat diatas tentang perilaku, penulis dapat mengartikan bahwa 

Perilaku manusia adalah berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang 

dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. 

Dengan demikian, Perilaku merupakan perwujudan dari adanya kebutuhan. Perilaku 

dikatakan wajar apabila ada penyesuaian diri yang harus diselaraskandengan peran 

manusia sebagai individu, social, dan berketuhanan. 

Hubungan antar pribadi sebagai makhluk sosial, dilatarbelakangi oleh 

berbagai kepentingan dalam situasi dan kondisi yang terjadi. Situasi demikian, dapat 
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terungkap dalam ekspresi wajah, postur tubuh, dan intonasi lisan, hal itu semua 

sebagai wujud tindakan.
35

 

Perilaku ditinjau dari wujudnya yaitu : dapat diamati (overt); dan tersembunyi 

(covert), adapun dimensi umum, mencakup : 

a) Fisik yang dimiliki, dapat diamati, digambarkan, dan dicatat baik frekunsi, 

durasi maupun interaksinya dari tinjauan eksternal 

b) Ruang, suatu perilaku mempunyai efek terhadap lingkungan dimana perilaku 

itu terjadi 

c) Waktu, suatu perilaku mempunyai kaitan dengan; kronologis berdasarkan 

runutan waktu lampau, saat ini dan kemungkinan yang akan datang 

d) Prinsip dasar, terdapat hubungan antar perilaku manusia dengan adanya 

peristiwa di sekitar lingkungan 

e) Perubahan perilaku dapat dikondisikan dengan merubah peristiwa di dalam 

lingkungan yang menyebabkan perilaku tersebut. 

Perilaku yang timbul dari ketidaksadaran, seperti dorongan, keinginan, 

harapan-harapan, sangat sulit untuk dilakukan observasi mengingat terjadi dalam 

benak seseorang. Hal itu, akan berbeda dengan perilaku yang disadari dan tampak 

sebagai tindakan atau reaksi dalam menanggapi rangsangan eksternal atau internal, 

seperti kesopansantunan atau tindakan yang dipandang sangat baik menurut 

pandangan umum dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Jenis-jenis Perilaku 

Perilaku dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Perilaku Alami (Innate Behavior) 

Perilaku alami yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirrkan, yaitu 

berupa refleks-refleks dan insting-insting. Perilaku yang refleksif merupakan perilaku 

yang terjadi sebagai reaksi spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme yang 

bersangkutan. Misal reaksi kedip mata bila mata kena sinar yang kuat, gerak lutut bila 

lutut kena palu, menarik jari bila jari terkena api. Reaksi atau perilaku ini terjadi 

secara dengan sendirinya, secara otomatis, tidak diperintah oleh pusat susunan syaraf 

atau otak. Stimulus yang diterima oleh organisme sebagai pusat pengendali perilaku. 

Dalam perilaku yang refleksif respons langsung timbul begitu menerima stimulus. 

Dengan kata lain begitu stimulus diterima oleh reseptor, langsung timbul respons 

melalui afektor tanpa melalui pusat kesadaran atau otak.
36

 

a. Perilaku Operan (Operant Behavior) 

Perilaku operan adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Pada 

perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini 

stimulus setelah diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat 

susunan syaraf, sebagai pusat kesadaran, kemudian baru terjadi respons melalui 

afektor. Menurut Branca Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini yang 

disebut proses psikologis. Perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis ini yang 
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disebut perilaku atau aktivitas psikologis. Pada manusia perilaku psikologisinilah 

yang dominan, sebagai terbesar perilaku manusia merupakan perilku yang dibentuk, 

perilaku yang diperoleh,  perilaku yang dipelajari melalui proses belajar. 

Perilaku yang operan atau perilaku yang psikologis merupakan perilaku yang 

dibentuk, dipelajari, dan dapat dikendalikan, karena itu dapat berubah melalui proses 

belajar. Disamping perilaku manusia itu dapat dikendalikan, perilaku manusia juga 

merupakan perilaku yang integrated yang berarti bahwa keseluruhan individu atau 

organisme itu terlibat dalam perilaku yang bersangkutan, bukan bagian demi bagian. 

Begitu kompleksnya perilaku manusia itu, maka psikologi ingin memahami perilaku 

manusia tersebut.
37

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku alami adalah perilaku 

refleksif yang tidak dapat dibentuk dan pada dasarnya tidak bisa dikendalikan. 

Sedangkan perilaku operan adalah perilaku yang dapat dibentuk, dipelajari dan dapat 

dikendalikan karena perilaku itu dapat berubah melalui proses belajar. Dalam 

penelitian ini penulis mendeskripsikan pengaruh bimbingan keagamaan dalam 

merubah perilaku operan anak asuh di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun 

Waykandis Bandar Lampung menjadi lebih baik. 

 

3. Ciri Tingkah Manusia Yang Membedakan Dari Makhluk-Makhluk Lain 

a. Kepekaan Sosial 
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Manusia bukan saja merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang harus 

hidup dengan sesamanya dan sealu membutuhkan kerja sama dengan sesamanya. 

Kepekaan sosial berati kemampuan untuk menyesuaikan tingkh laku dengan harapan 

dan pandangan orang lain. Misalnya, perbuatan seseorang akan berbeda-beda kalau 

menghadapi orang yang sedang marah, sedang gembira, sedang sedih, dan lain-lain. 

Tingkah laku seseorang juga akan berbeda dalam lingkungan orang-orang yang 

sedang berpesta, sedang memperingati kematian, atau sedang berdiskusi. 

b. Kelangsungan Tingkahlaku 

Tingkahlaku atau perbuatan manusia tidak terjadi secara sporadis (timbul dan 

hilang di saat-saat tertentu), tetapi selalu ada kelangsungan (kontinuitas) antara satu 

perbuatan dengan perbuatan berikutnya. Misalnya seorang anak yang masuk sekolah 

hari ini, akan bersekolah lagi besok dan bersekolah terus menerus betahun-tahun 

untuk akhirnya mempunyai kepandaian tertentu dan mendapatkan pekerjaan, 

mempunyai penghasilan, berkeluarga, berketurunan dan seterusnya.
38

 

4. Pembentukan Perilaku 

Seperti yang telah dipaparkan bahwa perilaku manusia sebagian terbesar ialah 

berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang dipelajari. Berkaitan dengan hal 

tersebut maka salah satu persoalan ialah bagaimana cara membentuk perilaku itu 

sesuai dengan yang diharapkan. Berikut poin-poin pembentukan perilaku : 
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a. Cara Pembentukan Perilaku Dengan Kondisioning Atau Kebiasaan 

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan kondisioning 

atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang 

diharapkan. Akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. Misal dibiasakan bangun 

pagi, atau menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terimaksih bila diberi sesuatu 

oleh orang lain, membiasakan diri untuk disiplin tidak terlambat masuk sekolah, 

membiasakan untuk sopan santun terhadap yang lebih tua, menyayangi yang muda 

menghargai sesama. 

b. Pembentuak Perilaku Dengan Pengertian (Insight) 

Disamping pembentuakan perilaku dengan kondisoning atau kebiasaan, 

pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau insight. Misal datang 

kuliah jangan sampai terlambat, karena hal tersebut mengganggu teman-teman yang 

lain. Bila naek motor harus pakai helm, karena helm tersebut untuk kemanan diri, dan 

masih banyak contoh untuk menggambarkan hal tersebut. 

c. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model 

Pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model 

atau contoh. Kalau orang bicara bahwa orang tua sebagai contoh anak-anaknya, 

pemimpin sebagai panutan yang dipimpinya, hal tersebut menunjukkan pembentukan 

perilaku dengan menggunakan model.
39
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Berdasarkan uraian diatas dalam pembentukan perilaku, bahwa salah satu cara 

pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan kondisioning atau kebiasaan. 

Disamping pembentuakan perilaku dengan kondisoning atau kebiasaan, pembentukan 

perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau insight. Pembentukan perilaku masih 

dapat ditempuh dengan menggunakan model atau contoh. 

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bahwa peran bimbingan 

keagamaan bisa di lakukan dengan ketiga pembentukan perilaku tersebut, agar 

perilaku anak asuh di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Struktur Perilaku 

Perilaku mengandung tiga komponen yang membentuk struktur perilaku itu 

sendiri yaitu: 

a. Komponen kognitif 

Komponen kognitif adalah representasi apa yang dipercayai oleh individu 

pemilik  perilaku atau sikap. 
40

 

b. Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional 

subjektif seseorang terhadap suatu objek perilaku.
41

 

c. Komponen perilaku  

Komponen perilaku atau komponen konatif adalah aspek kecenderungan 

berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.
42
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6. Teori Perilaku 

Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan 

lingkungan di mana individu itu berada. Perilaku manusia didorong oleh motif 

tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Dalam hal ini ada beberapa teori, di antara 

teori-teori tersebut dapat dikemukakan : 

a. Teori Insting 

Menurut McDougall perilaku itu disebabkan karena insting. Insting 

merupakan perilaku yang innete, perilaku bawaan, dan insting akan mengalami 

perubahan karena pengalaman.
43

 

b. Teori Dorongan 

Menurut Hull teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu 

mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Bila organisme berperilku dan 

dapat memenuhi kebutuhanya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari 

dorongan-dorangan tersebut. 

 

 

c. Teori Insentif 
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Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku organisme itu 

disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif akan mendorong organisme 

berbuat atau berperilaku. Insentif atau juga disebut sebagai reinforcement ada yang 

positif dan ada yang negatif.  

d. Teori Atribusi 

Menurut Fritz Heider teori ini menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku 

orang apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal (misal motif, sikap, dsb) 

ataukah oleh keadaan eksternal. 

e. Teori Kognitif  

Menurut Fishbein Dan Ajzen adalah Apabila seseorang harus memilih 

perilaku mana yang mesti dilakukan, maka pada umumnya yang bersangkutan akan 

memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

yang bersangkutan. Ini yang disebut sebagai model subjective expected utility (SEU). 

dalam model SEU kepentingan pribadi yang menonjol, tetapi dalam seseorang 

berperilaku kadang-kadang kepentingan pribadi dapat disingkirkan.
44

 

7. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Manusia 

Telah dipaparkan baahwa perilaku manusia memiliki faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku tersebut, antara lain : 

a. Keturunan  
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Keturunan adalah pembawaan/karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Keturunan 

sering disebut dengan pembawaan, heredity-teori Mendel (yang dikenal dengan 

hipotesan genetika) menyatakan bahwa : 

1) Tiap sifat makhluk hiddup dikendalikan oleh faktor lingkungan. 

2) Tiap pasangan merupakan penentu alternatif bagi keturunannya. 

3) Pada waktu pembebtukan sel kelamin, pasangan keturunan memahisah 

dan menerima pasangan faktor keturunan. 

a. Lingkungan  

1). Lingkungan sering disebut miliu, environment atau nurture. Lingkungan  dalam 

pengertian psikologi adalah segala apa  yang berpengaruh pada diri individu dalam 

berperilaku. Lingkungan turut berpengaruh terhadap perkembangan pembawaan dan 

kehidupan manusia. 

2). Lingkungan manusia meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat dan termasuk 

didalamnya keudayaan, agama, taraf kehidupan. 

3). Pengaruh lingkungan pada individu sebagai dua sasaran yaitu Lingkungan 

membuat individu sebagai makhluk social.Lingkungan membuat wajah budaya bagi 

individu. 

b. Emosi 

Merupakan  konsep dasar dalam pembentukan perilaku. Perubahan perilaku 

manusia dapat ditimbulkan akibat kondisi emosi. Perubahan yang didasari 

memungkinkan mengubah sifat atau perilakunya. Emosi menunjukkan kegoncangan 
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organisme yang disertai oleh gejalagejala kesadaran, keperilakuan, dan proses 

fisiologis.  

Bila orang yang Anda cintai menaemoohkan Anda, Anda akan bereaksi secara 

emosional karena Anda mengetahui makna vemoohan itu (kesadaran). Jantung Anda 

akan berdetak lebih cepat, kulit memberikan respons dengan mengeluarkan keringat, 

dan aapas terengah-engah (proses fisiologis). Anda mungkin membalas cemoohan itu 

dengan kata-kata keras atau ketupat bangkahulu (keperilakuan). 

c. Persepsi 

Organisasi pengamatan membentuk perilaku yang berbeda karena 

pengamatannya berbeda. Pengalaman yang dihasilkan dari indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman dsb, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda meskipun 

obyeknya sama. 

d. Motivasi 

Daya dorong, menjadi penguat terhadap perilakunya. Dorongan untuk 

bertindak guna mencapai suatu tujuan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan 

fisiologi, psikologi dan sosial. 

e. Belajar 

Ketika orang sudah matang masa perkembangannya otomatis akan 

mempengaruhi perkembangan psikis seseorang. Kematangan dan perkembangan 

menampilkan kemampuan seseorang sesuai kebutuhannya. 
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f. Intelegensi 

Ketika seseorang mempunyai intelegensi tinggi akan memberikan keanggunan 

pada perilakunya. Kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap situasi 

baru secara cepat dan efektif. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perilaku 

manusia adalah keturunan, lingkungan, emosi, persepsi, motivasi, belajar, dan 

intelegensi. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan perilaku yang di alami 

anak asuh melalui faktor yang mempengaruhinya ketika ia tinggal di panti atau 

sebelum tinggal di panti selalu ada yang mempengaruhi baik itu dari lingkungan 

ataupun yang lainya.  

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan peran bimbingan keagamaan 

lah yang mampu merubah perilaku anak asuh di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung dari pengaruh-pengaruh negatif 

seperti lingkungan dan lain sebagainya. 

8. Macam-macam Perilaku Manusia 

Perilaku manusia terdapat banyak macamnya, yaitu perilaku refleks, perilaku 

refleks bersyarat dan perilaku yang mempunyai tujuan. Ada sejumlah perilaku refleks 

yang dilakukan oleh manusia secara otomatik. Perilaku refleks  di luar lapangan 

kemampuan manusia serta terjadi tanpa dipikir atau keinginan. Kadang-kadang 

terjadi tanpa disadari sama sekali. 
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Perilaku refleks bersyarat adalah perilaku yang muncul karena adanya 

perangsang tertentu. Reaksi ini wajar dan merupakan pembawaan manusia  dan bisa 

dipelajari atau di dapat dari pengalaman. Aliran behaviorisme berpendapat bahwa 

manusia belajar atas dasar perilaku refleks bersyarat yang berarti membuat penafsiran 

perilaku yang kompleks atas dasar satuan-satuan masalah yang sederhana. 

Perilaku yang mempunyai tujuan disebut perilaku naluri. Menurut Spencer 

perilaku naluri adalah gerak refleks yang kompleks atau merupakan rangkaian tahap-

tahap yang banyak, masing-masing tahap merupakan perilaku refleks yang sederhana. 

Akan tetapi pendapat ini dibantah bahwa perilaku refleks tanpa perasaan sedangkan 

perilaku naluri disertai dengan perasaan. Ada tiga gejala yang menyertai perilaku 

bertujuan, yaitu: pengenalan, perasaan dan emosi, dorongan, keinginan atau motif. 

9. Dakwah Sebagai Solusi Permasalahan 

Untuk mewujudkan manusia yang bermutu akhlak dan perilaku nya maka 

dakwah adalah solusinya dalam bimbingan keagamaan yang Sebelum lebih jauh 

pembahasan yang utama adalah pengertian dakwah itu sendiri sebagai wujud 

perubahan perilaku.  

Dakwah artinya seruan ajakan atau panggilan. Dakwah islamiyah artinya 

menyampaikan seruan Islam, mengajak dan mamanggil ummat, agar menerima dan 

mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam.
45

 Allah SWT berfirman: 
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 Isa Ansharary, Mujahid Da’wah ,(Bandung : CV Diponogoro,1995), h.17. 
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ََنِۡحكَۡمِخٱ ِإَنّٰ َظِجِٕم َزِثَك ِةدُۡعٱ ٍُم ِةنَۡحَعَىِخۖٱنَۡمُِۡعَظِخٱ  َََجِٰدنۡ َُ َأعَۡهُم ِثَمه َنِزٓٱ  ٌُ َٓ َأحَۡعُهۚ ِإَن َزَثَك  ٌِ  

ًِ َُ َأعَۡهُم ِةۦَضَم َعه َظِجِٕه ٌُ ََ  ٕ٘ٔ نُۡمٍَۡزِدَٔهٱ 

 
Artinya :Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. (Q.S An- Nahl [16] :125)
46

 

 
Dalam penjelasan ayat Al-Qur’an diatas pentingnya dakwah sebagai sebagai 

metode maupun media informasi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 

dakwah. Dalam melaksanakan dakwah, haruslah dipertimbangankan secara sungguh-

sungguh tingkat dan kondisi cara berpikir mad’u (penerima dakwah) yang tercermin 

dalam tingkat peradabanya termasuk sistem budaya dan struktur sosial masyarakat 

yang akan atau sedang dihadapi. 

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula permasalahan-

permasalahan hidup yang dihadapi, dekadensi moral sudah hampir terjadi dimana-

mana bahkan yang memprihatinkan sudah masuk keseluruh kalangan dan menjangkit 

siapa saja, inilah tantangan yang harus dihadapi dalam proses dakwah. 

Bertitik tolak dari problematika yang sering kita saksikan dewasa ini, maka 

dakwah merupakan saham yang turut andil dalam mencari solusi dan penyelesaian 

dari masalah-masalah tersebut.Untuk itu diperlukan adanya dakwah yang efektif dan 

efisien terhadap berbagai macam problematika yang muncul, sehingga dakwah 
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menjadi solusi dan alternatif untuk dapat memahami dan menerapkan tuntunan ajaran 

agama Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari.
47
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BAB III 

BIMBINGAN KEAGAMAAN DAN PERUBAHAN PERILAKU ANAK 

 

A. Profil Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung 

1. Sejarah Singkat Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung 

Panti Asuhan terletak di Jalan Ratu Dibalau No.68 Way Kandis, Tanjung 

Senang Bandar Lampung.
1
Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampungdidirikan pada tanggal 19 november 2008, Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung dipimpin pertama 

kali oleh bapak Ir. Abdul Malik Muhammad Aliyun.  

Panti ini adalah panti yang bergerak di bidang sosial kemanusian dan 

keagamaan yang berpust mendidik anak-anak yatim-piatu du‟afa atau anak-anak yang 

kurang mampu dalam segi ekonomi.Dilihat dari letak posisi panti asuhan ini 

sangatlah strategis tidak terlalu ramai dan tidak terlalu pula sepi.Panti asuhan ini 

terhindar dari kebisingan pabrik dan pulusi yang ditimbulkanya. 

Panti asuhan didirikan dengan landasan Undang-undang Republik Indonesia 

No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesahjetareaan Anak.Membantu meringankan beban 

                                                           
1
Pamili Wanto, Pengasuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung, Wawancara, Tanggal 27 Januari 201 
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Negara. Undang-undang Dasar RI, Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan 

anak-anak yatim piatu dipelihara oleh Negara. 

Melihat letak tersebut panti asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun ini 

berada berada posisi yang sangat baik, bagi sebuah panti asuhan pendidikan, 

pengasuhan anak, hal inilah menyebabkan timbulnya kepercayaan masyarakat untuk 

menitipkan putra-putri yang memang layak untuk dijadikan anak asuh untuk dididik, 

dibimbing, diarahkan, sehingga kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan 

bangsa serta agama. 

2. Maksud dan Tujuannya 

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial kemanusian dan 

keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan menjalankan 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Dibidang sosial  

1) Lembaga formal dan nonformal 

2) Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda 

3) Pembinaan olahraga 

4) Penelitian di bidang ilmu pengetahuan 

5) Studi banding 

b. Dibidang kemanusian 

1) Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan 

2) Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka 

3) Melestarikan lingkungan hidup 

c. Dibidang keagamaan 

1) Mendirikan sarana ibadah 

2) Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 

3) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah 

4) Meningkatkan pemahaman keagamaan 

5) Melakukan syiar agama 
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6) Studi banding keagamaan 
2
 

 

Di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan pengurus dan 

pembimbing Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung yang berisikan tentang program dan kegiatan bimbingan keagamaan yang 

telah dilaksanakan. 

Jumlah anak asuh yang berperilaku buruk semakin berkurang jumlahnya, 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Pamili Wanto dalam wawancaranya : 

“Memang pada awal berdirinya panti ini memiliki maksud dan tujuan, nah 

dalam mencapai tujuan tersebut nilai-nilai Islam harus berperan di panti ini 

karena mampu mengarahkan ke yang lebih baik, seperti anak asuh yang 

membutuhkan asupan-asupan yang bermanfaat dalam hidup, menjadikan anak 

mengetahui hal baik maupun buruk untuk dapat mengontrol diri anak 

tersebut”.
3
 

Menurut wawancara di atas, maksud dan tujuan di dirikan panti asuhan ini 

sangatlah penting, terutama di dalamnya adanya bimbingan keagamaan. 

3. Visi dan Misi Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung 

Untuk mencapai tujuan didirikanya Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun mempunyai visi dan misi yang harus dilaksanakan. Adapun visi  Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Bandar Lampung adalah : 

                                                           
2
Pamili Wanto, Pengasuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung, Wawancara, Tanggal 27 Januari 2017 
3
Pamili Wanto, Pengasuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung, Wawancara, Tanggal 27 Januari 2017 
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a. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang berkualitas menghasilkan para 

anak asuh yang mandiri, cerdas, berperilaku yang baik, terampil, berbudi luhur, 

bertaqwa kepada Allah yang Maha Esa dan siap mengabdi kepada masyarakat, 

bangsa dan agama.  

b. Mesetarakan pendidikan anak asuh agar bisa menunjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

Sedangkan Misi Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Bandar 

Lampung adalah : 

a. Membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk memperoleh kehidupan 

yang lebih layak. 

b. Menyelenggarakan pendidikan non formal ilmu-ilmu agama yang memiliki 

keunggulan dan daya saing masyarakat.
4
 

4. Struktur organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam 

suatu kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Adapun 

stuktur Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Bandar Lampung 

sebagaimana dibawah ini : 

a. Pemimpin : H. Magdalena  

b. Pengurus : Bpk Ust. Pamili Wanto  

                                                           
4
Dokumentasi, yayasan Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Bandar Lampung 

tahun 2107 
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c. Bendahara : Ibu Sutini 

5. Keadaan Gedung Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun Bandar Lampung 

Panti asuhan ini dilengkapi dengan fasilitas ruang kantor, ruang tamu, ruang 

pengurus, kamar mandi, kamar panti (kamar tidur), ruang belajar, masjid, dapur 

umum, lapangan, ruang tahfidz, dan gudang. Adapun rinciannya yang dapat dilihat 

pada tabel I di bawah ini : 

TABEL I 

Keadaan Gedung, Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan  

Abdul Malik Muhammad Aliyun Bandar Lampung 

NO. 
Jenis Ruangan Jumlah 

1 
Ruang Kantor 1 

2 
Ruang Tamu 1 

3 
Ruang Pengurus 3 

4 
Kamar Mandi 7 

5 
Kamar Panti (Kamar Tidur) 5 

6 
Ruang Belajar 1 

7 
Masjid  1 

8 
Dapur Umum 1 

9 
Lapangan  2 

10 
Ruang Tahfidz  1 
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11 
Gudang  1 

12 
Sekolah Abdurahman  1 

13 
Aula 1 

Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung, 

2017. 

Dengan demikian apabila dilihat dari fasilitas yang tersedia di atas, 

PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung sudah 

memiliki sarana yang cukup untuk digunakan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, meskipun perlu sarana lain yang mungkin perlu di tambahkan.  

6. Keadaan pengurus dan pengajar Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun 

Way Kandis Bandar Lampung. 

Pengurus dan pengajar adalah merupakan sosok penting dalam pelaksanaan 

belajar mengajar, mendidik secara sunnah di panti asuhan, artinya keaktifan belajar 

mengajar terletak pada kesungguhan dan keahlian dari pengurus dan pengajar itu 

sendiri. 

Maka dari itu untuk mengetahui keadaan pengurus dan tenaga pengajar serta 

jabatanya yang ada di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung maka dapat dilihat pada tabel II dibawah ini : 

 

 



53 
 

TABEL II 

Pengurus Dan Pengajar di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung 

No. Nama Jabatan Mata Pelajaran 

1 Ustd. Pamili 

Wanto 

Pengurus/Pengajar Fiqih, Simakan  

2 Bunda Sutini Pengurus/Pengajar Mendidik dan 

Mengasuh 

3 Ustd. Abdul 

Gofur, S.Ag 

Pengajar Tajwid, bahasa arab 

4 Ustd. Topan 

Santoso, S.Pd 

Pengajar Iqro‟ 

5 Ustd. Safari Pengajar Iqro‟  

6 Umi Fikri Pengajar Hafidz, Tajwid 

Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung, 2017. 

Dari tabel diatas selain Pembimbing Agama yang disebutkan diatas adapun 

pembimbing keagamaan yang sukarelawan membantu anak asuh dalam 

mengarahkan, membimbing, mendidik, serta berbagi ilmu nya untuk anak asuh yang 

ada di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung. 

7. Aktivitas Anak Asuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung 

Selanjutnya dalam aktivitas belajar mengajar di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung, penulis melakukan observasi 
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secara langsung terhadap proses belajar mengajar di yayasan tersebut, yang mana 

proses belajar mengajar dilaksanakan pada dua tempat yaitu di sekolahan (pendidikan 

formal) dan didalam yayasan panti asuhan itu sendiri (non formal) pendidikan formal 

dimulai pada pagi hari sampai sore hari yang disesuaikan dengan masing-masing 

jenjang dari kelas yaitu MI, SMP, dan SMK sementara untuk yayasan panti asuhan 

itu sendiri dimulai dari ba‟da magrib hingga malam hari, kemudian ba‟da subuh dan 

juga disesuaikan dengan masing-masing kelas dan masing-masing tingkatan sesuai 

waktu. 
5
 

Dalam hal ini Bimbingan Agama sangat penting bagi anak asuh karena selain 

mendapatkan ilmu di sekolah di panti pun mendapak kan ilmu yang berguna untuk 

kehidupan kelak. Selain itu aktivitas anak asuh setelah pulang sekolah adalah 

olahraga yang di ajarkan oleh pembimbing olahraganya masing-masing ada latihan 

karate, bermain futsal, bermain bulu tangkis, dan masih banyak lagi. 

Adapun daftar nama anak asuh yang tinggal menetap serta mengikuti kegiatan 

yang ada di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung, dapat di lihat pada tabel III di bawah ini : 

 TABEL III 

Daftar Nama Anak Asuh 

No. Nama Kelas Keterangan 

1 Anto Prima VII SMP Piatu 

2 Ilham VII SMP Yatim 

                                                           
5
Pamili Wanto, Pengasuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2017 
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3 Azid Hakim VII SMP Yatim 

4 Rizki Setiawan VIII SMP Yatim-Piatu 

5 M. Safruddin VIII SMP Yatim 

6 Gunawan VIII SMP Yatim 

7 Miswadi VIII SMP Yatim 

8 Yulianto VIII SMP Yatim-Piatu 

9 Rohaimi IX SMP Yatim 

10 Arjunsyah IX SMP Yatim-Piatu 

11 Yudi Purwanto X SMK Piatu 

12 M. Sobri XI SMK Yatim 

13 Galang Syahputra XI SMK Du‟afa 

14 Gilang Syahputra XI SMK Du‟afa 

15 M. Rafi XI SMK Yatim 

16 Pramesa XI SMK Piatu 

17 Rio Ginando XI SMK Du‟afa 

18 Cecep Suganda XII SMK Yatim 

19 Tapsir Aziz XII SMK Du‟afa 

20 Aap Apriansyah XII SMK Piatu 

21 Gunawan XII SMK Du‟afa 

22 Oktariansyah Lulus Piatu 

23 Abdul Rohim Lulus Yatim 

24 Abdul Rohman Lulus Yatim 

25 Aan Wahyudi Lulus Du‟afa 

26 Suci Revi Rina V MI Piatu 

27 Dera Yolanda VIII SMP Yatim 

28 Novia VIII SMP Piatu 

29 Mufida Putri VIII SMP Piatu 
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30 Rosminah IX SMP Yatim 

31 Yuliana IX SMP Yatim-Piatu 

32 Okta Indah Astari X SMK Du‟afa 

33 Fitri Sulistiawati X SMK Du‟afa 

34 Yayan Asih X SMK Du‟afa 

35 Meliana Safitri X SMK Piatu 

36 Wiwit Windia Yanti X SMK Du‟afa 

37 Desi Safitri X SMK Yatim 

38 Yeni Yulita XI SMK Yatim 

39 Krisdiana XI SMK Du‟afa 

40 Eka Widiawati XI SMK Du‟afa 

41 Nadia Ivani XI SMK Du‟afa 

42 Nur Baiti XII SMK Du‟afa 

43 Oktavia XII SMK Yatim 

44 Siti Emah Lulus Yatim 

45 Linda Sari Lulus Yatim 

Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung, 

2017. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anak asuh yang berada di 

PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

berjumlah 45 orang dengan umur yang bebeda-beda dan latar belakang yang berbeda 

pula. Tetapi mereka memiliki rasa kedekatan yang familiar serta kasih sayang antara 

satu sama lain di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung. 
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Seperti yang di ungkapkan oleh rizki setiawan dalam wawancara 

mengatakan : 

“Kami di sini adalah keluarga saling membutuhkan sama yang lain saling 

membantu ketika yang lain membutuhkan, walaupun dalam faktanya saya  

suka jahil, suka brantem, olok-olokan tapi hal semacam itu hal biasa yang 

gak perlu dimasukan kedalam hati justru kita enjoy, karena kita disini 

keluarga kalo ada yang tersinggung saya minta maaf sama teman-teman”.
6
 

 

Aktivitas setelah belajar formal atau di sekolah para anak asuh mempunyai 

kegiatan masing-masing ada yang gemar berolahraga, hafalan, bersih-bersih dan lain-

lain.Salah satu olahraga yang sangat diminati adalah latihan karate dan futsal. 

Seperti yang di ungkapkan kepada semua anak asuh dalam wawancaranya 

sebagai berikut ; 

“Kegiatan setelah pulang sekolah banyak tapi berbeda-beda kegiatanya, 

ada yang berolahraga, yang perempuan memasak, ada yang piket.Olahraga 

disini banyak yang laki sepulang sekolah bermain futsal, karate untuk anak 

SMP, bermain bulu tangkis, dll”. 

 

8. Perilaku Anak Asuh  

Perilaku anak asuh sebelum mengikuti bimbingan keagamaan yaitu negatif 

(buruk) kurangnya sopan santun dalam berperilaku, suka berbohong, membolos, tidak 

taat peraturan, merokok (laki-laki). 

Adapun perilaku yang buruk anak asuh dapat dilihat pada tabel IV dibawah 

ini : 

TABEL IV 

Perilaku Anak Asuh 
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No  Nama  Kelas  Tahun 

Masuk  

Perilaku Sebelum Mengikuti 

Bimbingan keagamaan 

Keterangan  

1. Rosminah  IX 

SMP 

2015 Pergaulan bebas, nakal, bolos 

sekolah, tidak sopan santun. 

Yatim  

2. M. Safrudin VIII 

SMP 

2015 Badung, Kurang sopan santun, 

tidak taat peraturan, merokok. 

Yatim  

3. Rizki 

Setiawan 

VIII 

SMP 

2014 Merokok, bolos sekolah, tidak 

taat peraturan, keseharian 

main PS 

Yatim 

Piatu  

4.  Anto Prima VII 

SMP 

2016 Merokok, bolos sekolah, suka 

berbohong. 

Piatu  

5.  Rio Ginando XI 

SMK 

2015 Merokok, bolos sekolah, suka 

berbohong, tidak taat 

peraturan. 

Du‟afa 

Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung, 

2017. 

 Pada tabel di atas dapat dilhat bahwasanya bahaya apabila anak terus-menerus 

di biarkan dengan perilaku buruk tersebut, maka disini peran bimbingan sangat 

diperlukan untuk dapat merubah sedikit demi sedikit perilaku anak asuh menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. 

Seperti yang di ungkapkan pengurus panti asuhan dalam wawancaranya 

sebagai berikut : 

“Anak-anak sebelum memasuki panti ini dulunya dirumah badung, nakal, 

susah diatur itu juga saya lihat, dan dari pengakuan yang ngurus anak-anak 

itu, ada yang dititipkan neneknya, paman nya dan adapula yang di asuh 

orang tua nya tapi orangtua tidak mampu membiayai anaknya maka 

dititipkan di panti asuhan ini. Dalam latar belakang yang berbeda-beda ini 

maka pengurus mengusahakan apa yang seharusnya menjadi tujuan bahwa 

merubah perilaku anak dari kebiasaan buruk adalah tugas utama, serta 

mengenalkan ajaran-ajaran Islam”.
7
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9. Perubahan Perilaku Anak Asuh 

Perubahan perilaku adalah dengan adanya peran bimbingan keagamaan, anak 

asuh dapat merubah perilakunya dari yang tadinya suka berbohong atau tidak jujur 

menjadi jujur, kurangnya sopan santun dalam berperilaku dapat berubah menjadi 

sopan, membolos menjadi rajin ke sekolah, tidak taat peraturan menjadi patuh 

terhadap peraturan yang diterapkan di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun 

Way Kandis Bandar Lampung, merokok (laki-laki) berubah berhenti merokok. 

Adapun perubahan perilaku anak asuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun Way Kandis Bandar Lampung saat mengikuti proses bimbingan keagamaan 

dapat dilihat pada tabel V di bawah ini : 

TABEL V 

Perubahan Perilaku Anak Asuh 

 

No  Nama  Kelas  Tahun 

Masuk  

Perilaku Sesudah Mengikuti 

Bimbingan Keagamaan 

Keterangan  

1 Rosminah  IX 

SMP 

2015 Dapat mengikuti dengan baik, 

mampu menyesuaikan 

lingkungan baru, menunjukkan 

perubahan dengan perlahan. 

Yatim  

2 M. Safrudin VIII 

SMP 

2015 Berhenti merokok, Dapat 

mengikuti dengan baik, 

mampu menyesuaikan 

lingkungan baru, menunjukkan 

perubahan dengan perlahan. 

Yatim  

3 Rizki 

setiawan 

VII 

SMP 

2014 Berhenti merokok, mampu 

menyesuaikan lingkungan 

baru, menunjukkan perubahan 

dengan perlahan. 

Yatim 

Piatu  

4 

 

Anto Prima VII 

SMP 

2016 Berhenti Merokok, tidak bolos 

sekolah, belajar menjadi lebih 

baik lagi. 

Piatu  

5 Rio Ginando XI 2015 Berhenti Merokok, tidak bolos Du‟afa 
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SMK sekolah, berusaha menaatai 

peraturan yang ada. 
Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung, 

2017. 

Berdasarkan hasil dari bimbingan keagamaan yang diikuti oleh anak asuh 

maka terjadinya perubahan dalam kehidupan sehari-hari anak asuh, maka bimbingan 

keagamaan disini sengat berpengaruh bagi kelangsungan hidup beragaman pada anak 

asuh.Anak asuh menjadi insan-insan yang bermanfaat karena dalam dirinya ada nilai-

nilai Islam yang taat kepada pencipta Allah SWT, dan dapat mengontrol diri dalam 

tindakan yang dilarang, menjalankan dalam hal yang di perintahkan. 

Selanjutnya untuk memperoleh data yang lebih akurat, penuis melakukan 

wawancara terhadap proses bimbingan keagamaan yang dilaksanakan oleh 

pembimbing atau ustad/ustadzah di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun 

Way Kandis Bandar Lampung. Bimbingan keagamaan harus dilakukan oleh 

pembimbing yang mengetahui dan menguasai pengetahuan agama yang luas, baik 

secara individual maupun secara kelompok. 

Seperti yang telah di ungkapkan pembimbing agamaUmi Fikri dalam 

wawancara berikut ini : 

“Anak-anak menunjukkan perubahannya sedikit demi sedikit mulai dari 

perilaku saat belajar bimbingan keagamaan, kesopan sntunan terhadap guru 

pembimbing dan dalam hal mengaji juga anak menunjukan perubahan dari 

yang  tadinya gak bisa ngaji, se masih terbata-bata dan sekarang lancar”.
8
 

 

                                                           
8
Umi Fikri, Pembimbing KeagamaanPanti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 1 Maret  2017 
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Sedangkan menurut yuliana salah satu anak asuh, perilaku anak asuh 

semenjak ada di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung mengaku banyak perubahan yang di alaminya seperti yang ada dalam 

wawancaranya mengatakan : 

“Alhamdulillah dengan adanya bimbingan keagamaan perilaku saya sedikit 

demi sedikit berubah menjadi lebih baik lagi, dari yang tadinya saya 

pemalas, tidak disiplin, kurang menghormati yang lebih tua, sekarang saya 

sudah mengetahui sebab akibat apa yang saya perbuat semenjak mengenal 

bimbingan keagamaan dan nasihat-nasihat guru pembimbing di Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung”.
9
 

Untuk memperoleh data yang akurat penulis mewawancarai anak asuh 

Rosminah di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung. 

 “Bimbingan keagamaan yang ada di panti asuhan dapat merubah perilaku 

saya dari yang dulunya tidak bisa mengaji sekarang sedikit demi sedikit 

bisa, dan saya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam hal 

bergaul sama teman disekolah, ketika hal membolos, berbohong adalah hal 

yang buruk maka saya terkendali dari hal-hal yang merugikan saya mulai 

sekarang dan untuk masa depan”.  

 

Menurut Ustad bimbingan keagamaan “Bapak Pamili Wanto atau yang 

dikenal ustad Wanto beliau mengatakan : 

“Bimbingan Keagamaan ini dapat menjadikan anak asuh di panti asuhan 

sedikit demi sedikit mengurangi perilaku buruk mereka sewaktu di 

lingkungan rumahnya, sebelum mengikuti bimbingan keagmaan anak asuh 

belum bisa mengaji, belum mengetahui isi-isi kandungan agama Islam, nah 

disinilah kita bimbing kita arahkan dengan sebaik-baiknya agar anak asuh 

dapat menyesuaikan diri dilingkungan dengan perilaku sopan santun sesuai 

dengan norma-norma dan ajaran Islam”. 

 

                                                           
9
Yuliana, Anak Asuh  di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung, Wawancara, Tanggal 1 Maret  2017 
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Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwasanya perilaku anak 

berubah karena adanya bimbingan keagamaan yang ada Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung. 

B. Bimbingan Kegamaan Dan Perubahan Perilaku Anak Asuh Di Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

1. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan 

Bimbingan Keagamaan di terapkan sejak berdirinya Panti Asuhan Abdul 

Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung.Menurut Bapak Pamili 

Wanto selaku pengurus dan pengasuh, bimbingankeagamaan dilatarbelakangi karena 

untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan keIslaman mereka, sehingga mereka 

mampu mengaktualisasikan ajaran-ajaran Agama Islam dan memiliki keimanan serta 

ketaqwaan terhadap sang pencipta Allah SWT serta mengikuti apa-apa yang telah 

diturunkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
10

 

Adapun pelaksanaan bimbingan keagamaan antara lain yaitu : 

a) Pada hari senin sampai dengan sabtu pada pukul 18.30 s/d Selesai di aula 

PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

dengan jeda sholat isya berjamaah di Masjid Abdurohman. 

b) Pelaksanaan bimbingan keagamaan tidak hanya dilaksanakan dengan pembimbing 

yang tetap namun adanya da‟i sukarelawan yang membantu dalam memberikan 

ilmu-ilmu agama. 

                                                           
10

Pamili Wanto, Pengasuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2017 
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2. Materi Bimbingan Keagamaan 

Materi adalah suatu komponen yang sangat penting dalam rangka membina 

keagamaan anak asuh.Dalam hal ini diharapkan bimbingan kegamaan dapat menjadi 

landasan dalam perubahan perilaku anak asuh untuk mendalami nilai ajaran Islam dan 

dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis 

dengan pembimbing keagamaan yang bertugas di PantiAsuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung yaitu membahas tentang materi 

seputar akidah, ibadah, akhlak. 

a. Akidah  

Akidah mencakup pokok-pokok ajaran tentang keyakinan atau keimanan 

kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rosul-rosulNya, hari akhir dan 

takdirNya.Aspek akidah ini merupakan masalah fundamental dalam Islam, karena 

menjadi pangkat besar dan dasar dalam Islam. 

b. Ibadah  

Sedangkan materi ibadah adalah khusus mengenai pokok-pokok ibadah yang 

dirumuskan oleh rukun Islam yaitu : 

1) Mengucapkan dua kalimat syahadat (Bersaksi bahwa tiadak ada tuhan yang 

berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah 

2) Mendirikan sholat (khusyu‟) 

3) Membayar zakat 

4) Pusaa pada bualan ramadhan 

5) Menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. 

Ibadah dalam agama Islam senantiasa mengajak pelakunya untuk selalu ingat 

kepada Allah SWT dan menimbulkan rasa tanggung jawab serta dapat meraskan 
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keagungan-Nya, dalam setiap tindakannya selalu berhati-hati. Ibadah merupakan 

latihan akhlak yang dapat membentuk kebiasaan, ketabahan, kedisiplinan, dan 

ketatatan yang murni.  

Anak asuh di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung di wajibkan untuk sholat lima waktu serta menjalankan sunnahNya, 

ibadah yang lain yaitu berdzikir, berpuasa, dan mengaji. Dalam praktek ibadah juga 

anak asuh di ajarkan sholat-sholat sunnah seperti tahajud, witir, ba‟diyah, kobliyah, 

duha, hajat, tasbih, taubat, dan sholat sunnah lainya guna menjaga anak asuh dari 

perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah SWT : 

 ٱنَهِه َوَنِذكُۡز ٱنُۡمنَكِزۗ َوٱنَۡفحَۡشٓاِء َتنَۡهًٰ َعِن ٱنَّصَهىَٰج ِإَّن ٱنَّصَهىَٰجۖ َوَأِقِم ٱنِۡكَتِٰة َمٓا ُأوِحَي ِإَنيَۡك ِمَن ٱتُۡم

  ٤٥ َيعَۡهُم َما َتّصَۡنُعىَّن ٱنَهُهَأكَۡثُزۗ َو

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)
11

 

c. Membaca dan Keutamaan Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah inti agama, mejaga dan menyebarkannya berarti 

menegakkan agama sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan 

mengajarkanya meskipun bentuknya berbeda-beda. Derajat yang paling sempurna 

adalah mempelajari maksud dan  kandunganya. Derajat yang paling terendah adalah 

hanya mempelajari bacaanya saja. 

                                                           
11

Departemen Agama RI, Op. Cit .,h. 402 
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Selain dari pada mata pelajaran yang dipaparkan di atas, panti asuhan juga 

mengamalkan amalan-amalan yang setiap malam senin sampai dengan malam 

minggu di amalkan yaitu ayat-ayat Allah. Dengan membaca surat malam senin 

sampai malam rabu membaca surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, sedangkan malam 

kamis Surah Al-Mulk, malam jum‟at Al-Kahfi, malam minggu Al-Waqiah Dan Al-

Hasr. Dimana surat-surat yang diamalkan tersebut memiliki banyak fadilah yang baik 

untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT : 

  ١٠٢ي َوُتشَۡزيٰ ِنهُۡمسِۡهِميَن ٗ َءاَمُنىْا َوُهدَنِذيَنٱ ِنُيَثِثَت نَۡحِّقٱ ِمن َرِتَك ِبنُۡقُدِسٱ ُروُح ۥ َنَّزَنُهُقمۡ

Artinya : Katakanlah, "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari 

Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang 

yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira 

bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."(Q.S An-Nahl 

[16]: 102).
12

 

  ٨٢ا ٗ ِإَنا َخَسارنَّظِٰهِميَنٱ ِنهُۡمؤِۡمِنيَن َوَنا َيِّزيُد ٗ َوَرحَۡمحٗ َما ُهَى ِشَفٓاءنُۡقزَۡءاِّنٱ ِمَن َوُنَنِّزُل

Artinya : Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar 

dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain 

kerugian. (Q.S Al-Isra‟ [17] : 82).
13

 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka pembimbing di panti asuhan 

mengajarkan amalan-amalan untuk amalkan setiap harinya.Keutamaanya barangsiapa 

yang beriman kepada Al-Qur‟an dan mengamalkannya, niscaya Allah SWT 

                                                           
12

Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid & Terjemah, (Bandung : Diponegoro, 2016), h. 

278 
13

Ibid., h. 290 
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mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan akhirat.Barangsiapa yang 

tidak mengamalkan Al-Qur‟an niscaya Allah SWT menghinakannya.
14

 

Adapun keutamaan surat-surat tersebut yaitu : 

1) Surat Al-Waqi‟ah dan Ar-Rahman 

Banyak riwayat yang menerangkan keutamaan surat Al-waqi‟ah, sebuah 

riwayat menyebutkan, "Barangsiapa membaca surat Al-Hadid, Al-Waqi’ah, dan Ar-

Rahman, ia akan dipanggil sebagai ahli syurga firdaus." Riwayat lainnya 

menyebutkan "Al-wqi’ah adalah surat kecukupan, maka baca lah surat itu dan 

ajarkanlah kepada anak-anakmu."
15

 

Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

 َهْي َقَزَأ ُسىَرَة اْلَىاِقَعِت ِفي ُمِّل َلْيَلٍت َلْن ُتِصْبُه َفاَقٌت َأَبًدا
 

Dari Sayyidina ibnu mas’ud Ra, Baginda Rasulullah SAW bersabda, 

“Barangsiapa membaca surat Al-Waqi’ah setiap malam, maka ia tidak akan 

menderita kefakiran selamanya.” (HR Baihaqi, dari kitab Syua‟bul Iman).
16

 

 

2) Surat Al-Mulk 

Sedangkan keutamaan surat al-Mulk, telah ada riwayat yang hasan dari Abu 

Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

ًَ ُسىَرُة َتَباَرَك اَلِذي ِبَيِدِه  ِإَى ُسىَرًة ِهَي اْلُقْزآِى َثاَلُثىَى آَيًت َشَفَعْت ِلَزُجٍّل َحَّتً ُغِفَز َلُه َوِه

 اْلُوْلُل

Dari Sayyidina Abu Hurairah Ra, baginda Rasulullah SAW bersabda, “ 

sesengguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur’an yang berisi tiga puluh ayat. Ia aka 

                                                           
14

Maulana Muhammad Zakariyya Rah. a, Kitab Fadilah Amal, (Jakarta : Pustaka Ramadhan, 

2013), h. 607 
15

Ibid., h. 609 
16

Ibid., h. 608 
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memberi syafaat terus-menerus kepada orang yang membacanya sampai ia 

diampuni, yaitu surat tabakaralladzi biyadihil mulku.” (HR Abu Dawud, Ahmad, 

Nasa‟i, Ibnu Majah, dan Hakim).Sedangkan Ibnu Taimiyah rahimahullah (lihat 

Majmû’ al-Fatâwâ (22/277)) dan Muhammad bin „Ali Asy-Syaukani dalam Nailul 

Authârbahwa hadits ini shahih].
17

 

 

3) Surat Al-Kahfi 

Hari Jum‟at merupakan hari yang mulia. Bukti kemuliaannya, Allah 

mentakdirkan beberapa kejadian besar pada hari tersebut. Dan juga ada beberapa 

amal ibadah yang dikhususkan pada malam dan siang harinya, khususnya 

pelaksanaan shalat Jum‟at berikut amal-amal yang mengiringinya. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

 َهْي َقَزَأ ُسْىَرَة اْلَنْهِف ِفي َيْىِم اْلُجْوَعِت َأَضآَء َلُه ِهَي الُّنْىِر َها َبْيَي اْلُجْوَعَّتْيِي

"Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka akan dipancarkan 

cahaya untuknya di antara dua Jum'at." (HR. Al-Hakim: 2/368 dan Al-Baihaqi: 

3/249. Ibnul Hajar mengomentari hadits ini dalam Takhrij al-Adzkar, “Hadits hasan.” 

Beliau menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits paling kuat tentang surat Al-Kahfi. 

Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih al-Jami‟, no. 6470)
18

 

Dalam hal ini sangat pentinglah amalan-amalan yang dilakukan oleh anak 

asuh di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

agar anak asuh dapat mengambil manfaat dari keutamaan-keutamaan ayat-ayat Allah 

SWT. 

 

                                                           
17

Ibid., h. 609 
18

 http://www.voa-islam.com/read/ibadah/2011/02/03/13112/keutamaan-membaca-surat-

alkahfi-pada-hari-jumat/; 
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3. Metode Bimbingan Keagamaan  

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 

Adapun metode yang digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan bimbingan 

kegamaan Islam di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung adalah dengan metode langsung, yaitu pembimbing dalam 

melakukan komunikasi langsung dengan anak asuh, metodenya sebagai berikut : 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan penyampaian langsung materi dari pembimbing 

kepada para anak asu.Diharapkan dengan metode ini anak asuh selalu mendapatkan 

siraman rohani dan dapat memahami tentang yang dilarang dan yang diperbolehkan 

sesuai dengan ajaran agama Islam. 

b. Metode Ketauladanan 

Secara keseluruhan anak mempunyai sifat yang cenderung 

mengidentifikasikan diri pada orang yang disenangi dan dikagumi. Dengan teladan 

ini maka akan timbul gejala identifikasi positif yaitu penyamanan diri yang ditiru. 

Oleh karena itu pembimbing harus mampu menjadi tokoh identifikasi positif bagi 

anak asuhnya, artinya segala tingkah laku dan perbuatan pembimbing merupakan 

tauladan yang baik bagi anak-anak asuhnya. 

Metode ini merupakan pemberian contoh langsung dari pembimbing kepada 

anak asuh agar memudahkan dalam menjalankan kewajiban mereka dalam hal 
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beribadah, bersedekah, menolong, berperilaku dan lain sebagainya. Seseuai apa  yang 

ada di dalam kitab Al-Qur‟an. 

c. Larangan dan Perintah 

Metode ini merupakan tindakan yang tegas dalam menghentikkan perbuatan-

perbuatan yang salah. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan disiplin, tetapi dari arah 

lain di lakasanakan anjuran, suruhan dan perintah. 

Di sini pembimbing harus berusaha menerangkan mengapa sesuatu itu 

dilarang, artinya pembimbing harus memberikan alasan adanaya larangan tersebut 

sehingga anak mau mematuhinya, sebagaimana perintah larangan ini harus 

disesuaikan dengan kondisi anak asuh sehingga anak mematuhi larangan yang 

diberikan. 

d. Nasehat  

Nasehat adalah membina dengan cara menyuruh melakukannya. Di sini anak 

mendengar apa yang harus dilakukan. Jadi dalam anjuran ini sekaligus memberikan 

pengertian-pengertian atau nasehat-nasehat.Dalam hal ini membentuk sifat dan 

pribadi yang baik. 

e.  Metode Tanya Jawab 

Metode ini merupakan sesi tanya jawab, pembimbing memberikan 

kesempatan kepada anak asuh bagi yang belum paham tentang isi dari meteri yang 

telah disampaikan, agar tidak adanya kebimbangan. Dalam hal ini metode inilah yang 

dapat mengetahui seberapa pahamkah anak asuh dalam materi yang 
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disampaikan.Dalam hal ini PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung senantiasa aktif dalam memberikan bimbingan keagamaan 

dalam bentuk dakwah, tentu berisi ajakan sesruan mengenai amar ma‟ruf dan nahi 

munkar. 

Adapun mata pelajaran bimbingan keagamaan yang ada di PantiAsuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung, dapat dilihat pada 

tabel VI di bawah ini : 

TABEL VI 

Bimbingan Keagamaan 

No Mata Pelajaran Keterangan  

1 Fiqih Lengkap  

2 Al-Qu‟an Membaca, Memahami Isi Kandungan 

3 Simakan Menyimak 

4 Hafalan Menghafal Ayat-Ayat Al-Quran 

5 Iqro Yang Masih Awal Dan Belum Mengetahui Huruf 

Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung, 

2017. 

Dari tabel diatas Bimbingan keagamaan yang dilaksanakan setiap harinya, 

namun berbeda waktu dan pelajaranya.Pada hari senin sampai dengan sabtu pada 

pukul 18.30-21.00 di aula PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung dengan jeda sholat isya berjamaah di Masjid Abdurohman. Adapun 

media yang dipakai oleh pembimbing adalah dengan metode ceramah dan tanya 
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jawab. Sedangkan media yang digunakan adalah media yang berbentuk tulisan yang 

berbentuk Kitab Al-Qur‟an, menyimak dan mencatat apa yang disampaikan 

pembimbing, Sebagai sarana bantu yang digunakan adalah white board, spidol, 

penghapus, penggaris dan terjemahan. 

Selain dari pada mata pelajaran yang dipaparkan di atas, panti asuhan juga 

mengamalkan amalan-amalan yang setiap malam senin sampai dengan malam 

minggu di amalkan yaitu ayat-ayat Allah. Dengan membaca surat malam senin 

sampai malam rabu membaca surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, sedangkan malam 

kamis Surah Al-Mulk, malam jum‟at Al-Kahfi, malam minggu Al-Waqiah dan Al-

Hasr.Selain itu ba‟da subuh PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung mengadakan kuliah subuh perkelas dari kelas 12, 11, 10, 9, 

8, 7, dan 6 SD. 

4. Hasil Bimbingan Keagamaan Terhadap Perubahan Perilaku Anak Asuh 

 Menurut hasil wawancara penulis dari pengasuh PantiAsuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung yakni bapak pamili wanto selaku 

pengurus panti asuhan menyatakan bahwa perilaku anak asuh di panti ini menjadi 

lebih baik dengan adanya bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh pembimbing 

atau da‟i tetap dan sukarelawan.  

Perilaku anak yang negatif dapat teratasi dengan adanya bimbingan 

keagamaan.Adapun perilaku anak yang penulis maksud adalah Perilaku 

yangdimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku negatif (buruk) anak asuh 
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kurangnya sopan santun dalam berperilaku, suka berbohong, membolos, tidak taat 

peraturan, merokok (laki-laki). 

Tingkahlakunya mulai diatur oleh norma-norma sosial, misalnya peraturan 

sekolah mengharuskan ia memakai seragam sekolahnya, ia harus berlaku formal 

dalam kelas dan sebagainya. Begitupun peraturan di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung  mengahuskan bangun pagi, 

mengerjakan piket, belajar mengaji, sholat, dan lainya ia harus berlaku sebagaimana 

yang telah ditetapkan pihak panti asuhan demi keselarasan bersama.  
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BAB IV 

BIMBINGAN KEAGAMAAN DAN PERUBAHAN PERILAKU ANAK PANTI 

ASUHAN ABDUL MALIK MUHAMMAD ALIYUN 

 

A. Bimbingan Keagamaan Dan Perubahan Perilaku Anak Panti Asuhan Abdul 

Malik Muhammad Aliyun 

Dalam bimbingan keagamaan terhadap anak asuh terdapat langkah-langkah 

diantaranya : memberikan Motivasi, Bimbingan, Pendidikan Agama Islam dan 

Pembinaan Kemandirian Anak Asuh tentang mengajarkan sholat lima waktu dengan 

rutin, menjalankan sunnah yang telah dicontohkan Nabi kita Rosulullah SAW, 

mengajarkan tajwid, mengaji, menghafal Al-Qur’an, do’a-do’a, mengajarakan bahasa 

arab dan tidak lupa mengajarkan disiplin dan bertanggungjawab dalam setiap apa 

yang diperbuat. Di lihat dari hasil wawancara baik lisan maupun tulisan melalui 

dokumentasi dan didukung oleh hasil observasi yang penulis lakukan di panti asuhan 

pada BAB III. 

Dalam skripsi ini data lapangan memfokuskan pada bimbingan dan pengaruh 

yang dilakukan oleh para pembimbing agama di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung.Dari penelitian yang penulis 

lakukan temtang peran bimbingan keagamaan untuk anak asuh, sangatlah dirasakan 

manfaatnya oleh anak asuh yang mengikuti bimbingan tersebut.Bimbingan 

keagamaan memiliki tujuan agar pelaksaannya dapat tercapai. 
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1. Menetapkan Tujuan 

Pelaksanaan penetapan tujuan sebuah program atau pelaksanaan bimbingan 

sangat diperlukan dengan cara menganalisa apa yang dibutuhkan anak asuh yang 

kemudian hasilnya berupa pengambilan keputusan-keputusan. Dalam Bab II Bahwa 

tujuan bimbingan keagamaan yaitu :Membantu individu agar mampu hidup selaras 

dengan ketentuan Allah, artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan oleh Allah 

SWT. Membantu individu agar mampu hidup selaras dengan petunjuk Allah, artinya 

sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul Nya. 

Membantu individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah, artinya menyadari eksitensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk 

mengabdiNya.Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, 

segi-segi baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahanya, sebagai sesuatu yang 

memang telah ditetapkan Allah (nasib atau takdir), tetapi juga menyadari bahwa 

manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk 

terus-menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya 

lupa diri. 

Dalam Bab III sudah di jelaskan tentang kegiatan Bimbingan keagamaan yang 

dilaksanakan setiap harinya, namun berbeda waktu dan pelajaranya.Pada hari senin 

sampai dengan sabtu pada pukul 18.30-21.00 di aula PantiAsuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung dengan jeda sholat isya berjamaah 

di Masjid Abdurohman. Adapun media yang dipakai oleh pembimbing adalah dengan 

metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan media yang digunakan adalah media 
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yang berbentuk tulisan yang berbentuk Kitab Al-Qur’an, menyimak dan mencatat apa 

yang disampaikan pembimbing, Sebagai sarana bantu yang digunakan adalah white 

board, spidol, penghapus, penggaris dan terjemahan. 

Dalam Bab III juga adanya kegiatan rutin bimbingan di Panti Asuhan yaitu 

mengamalkan amalan-amalan yang setiap malam senin sampai dengan malam 

minggu di amalkan yaitu ayat-ayat Allah. Dengan membaca surat malam senin 

sampai malam rabu membaca surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, sedangkan malam 

kamis Surah Al-Mulk, malam jum’at Al-Kahfi, malam minggu Al-Waqiah dan Al-

Hasr. Selain itu ba’da subuh PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung mengadakan kuliah subuh perkelas dari kelas 12, 11, 10, 9, 

8, 7, dan 6 SD. 

Dengan demikian bimbingan keagamaan sangat berperan penting dalam 

upaya pembinan sopan santun anak.Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

dapat senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, termasuk dapat 

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

sesama teman, orangtua, maupun masyarakat. 

Dalam hal ini menurut penulis Pembimbing di PantiAsuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung sudah memiliki kriteria yang di 

sebutkan di atas walau tidak sempurna hanya saja sudah memiliki poin-poin yang 

baik untuk menjadi pembimbing. 

Adapun materi yang disampaikan oleh pembimbing adalah seputar akidah, 

ibadah, akhlak. Dalam hal ini menurut penulis pembimbing keagamaan di 



76 
 

 

PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

berhasil dilakukan dalam mengubah perilaku anak asuh di panti asuhan, data 

diperoleh dari wawancara terhadap para pembimbing, dan anak asuh yang merasakan 

perubahan pada diri mereka. Dalam hal ini tetap saja masih ada kekurangan dalam 

segi materi bimbingan keagamaan yaitu pedoman buku, kitab atau refrensi lainnya. 

2. Pelaksanaan Bimbingan 

Data lapangan sebagaimana yang ada pada Bab III Bimbingan keagamaan 

yang dilaksanakan setiap harinya, namun berbeda waktu dan pelajaranya.Pada hari 

senin sampai dengan sabtu pada pukul 18.30-21.00 di aula PantiAsuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung dengan jeda sholat isya berjamaah 

di Masjid Abdurohman. Adapun media yang dipakai oleh pembimbing adalah dengan 

metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan media yang digunakan adalah media 

yang berbentuk tulisan yang berbentuk Kitab Al-Qur’an, menyimak dan mencatat apa 

yang disampaikan pembimbing, Sebagai sarana bantu yang digunakan adalah white 

board, spidol, penghapus, penggaris dan terjemahan. 

B. Peran Pembimbing Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Di Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

Sebagaimana telah penulis sebutkan pada teori yang ada di Bab II  bahwa 

pelaksanaan bimbingan hakekatnya menggerakkan anak-anak asuh dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Bimbingan perlu membelokkan sudut pandang yang 

dibimbing yang di rasakan sebagai problem hidupnya kepada sumber kekuatan 
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konflik batin, mencerahkan konflik tersebut serta memberikan insight ke arah 

pengertian mengapa ia merasakan konflik batin. Dalam hal ini pembimbing 

memberikan pandangan-pandangan baru tentang arti kehidupan yang sebenarnya dan 

mengarahkan untuk melupakan permasalahan yang dihadapi dengan memberikan 

perhatian yang dibimbing pada kewajiban yang harus dilakukan dalam hidupnya.  

Untuk itu peran pembimbing sengat menentukkan berhasil tidaknya 

bimbingan keagamaan yang dilakukan untuk merubah perilaku anak dan mengatasi 

problem-problem yang ada pada anak. Karena pembimbing harus mampu 

memberikan sebuah motivasi, bimbingan, mengarahkan, serta menciptakan rasa 

nyaman yang membuat anak merasa di perhatikan, dilindungi yang pada akhirnya 

pembimbing mampu mengoptimalkan anak asuhnya. 

Dalam Bab III disebuselain pembimbing agama ada yang tetap namun juga  

ada juga pembimbing keagamaan yang sukarelawan membantu anak asuh dalam 

memberi motivasi, membimbing, mendidik, serta berbagi ilmu nya untuk anak asuh 

yang ada di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung. 

1. Pemberian Motivasi 

Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu 

yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.Motivasi juga didefinisikan 

sebagai kemauan untuk berbuat sesuatu. Salah satu cara untuk memotivasi seseorang 

agar mau melakukan dan berbuat sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya 
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adalah memenuhi apa yang dibutuhkan dan yang diharapkan.Upaya dorongan 

terhadap anak asuh agar semangat dalam hal belajar keagamaan itu semampu 

mungkin dilakukan oleh pembimbing agar anak asuh dapat mencapai tujuan yang di 

inginkan yaitu mencapai kehidupan yang selaras dengan tuntunan ajaran Islam 

melakukan hal yang ma’ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. 

2. Pemberian Bimbingan 

Data lapangan sebagaimana yang ada pada Bab III, menunjukkan bahwa 

pemberian bimbingan sudah dilakukan dalam hal memberikan materi-materi yang 

telah disampaikan salah satu pemberian bimbingan yang telah dilakukan oleh 

pembimbing kepada anak asuh adalah membaca dan mengamalkan Al-Qur’an.Karena 

dalam penghafalan Al-Qur’an mampu menjadi pedoman sebagaimana Dalam Bab III 

sudah di jelaskan tentang bimbingan di Panti Asuhan yaitu mengamalkan amalan-

amalan yang setiap malam senin sampai dengan malam minggu di amalkan yaitu 

ayat-ayat Allah. Dengan membaca surat malam senin sampai malam rabu membaca 

surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, sedangkan malam kamis Surah Al-Mulk, malam 

jum’at Al-Kahfi, malam minggu Al-Waqiah dan Al-Hasr di PantiAsuhan Abdul 

Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung. 

Setelah penulis menjabarkan tentang peran bimbingan keagamaan terhadap 

perubahan perilaku anak asuh di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung, maka telah dapat dikatakan behasil dalam perubahan 

perilaku walaupun dengan tahap dan proses cukup lama. Bimbingan keagamaan 
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mampu merubah perilaku anak, anak asuh yang memiliki kebiasaan perilaku buruk 

perlahan menunjukkan perubahan, hal itu dapat dilihat melalui proses wawancara 

terhadap pembimbing, dan anak asuh itu sendiri, dan dilihat dari observasi dengan 

kegiatan-kegiatan anak asuh pada saat pelaksanaan bimbingan keagamaan maupun 

diluar pelaksanaan bimbingan keagamaan. Seperti di sekolah, di panti asuhan, di 

lingkungan dan di masyarakat. 

C. Evaluasi  Dalam Proses Bimbingan Keagamaan Terhadap Perubahan 

Perilaku Anak Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung 

Untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya dalam proses bimbingan 

keagamaan di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung ditunjukkan dalam dua faktor adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Pendukung  

a) Adanya sarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar, adaya ustadz-

ustadz yang bepengalaman yang mampu membimbing mengarahkan anak asuh 

yang didukung dengan adanya kemauan yang kuat yang muncul dari dalam diri 

anak asuh dalam mempelajari ilmu agama dengan harapan menjadi generasi 

yang beperilaku atau berakhlak mulia. 

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

Dengan dalil inilah bimbingan keagamaan mampu mengarahkan anak asuh 
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menjadikan ia diterima ditengah-tengah masyarakat karena sosialisasinya yang 

baik. 

2. Faktor Penghambat 

a) Kurangnya fasilitas yang memadai yang mengakibatkan anak asuh sulit untuk 

berkonsentrasi dalam belajar, kurang adanya kitab-kitab sebagai pedoman 

seperti hal nya kisah sahabat sebagai contoh untuk diterapkan dikehidupan 

sehari-hari. 

b) Kurangnya referensi dalam hal buku atau kitab yang lengkap atau memadai 

sebagai menambah wawasan keilmuan tentang ajaran Agama Islam. 

c) Bimbingan keagamaan tidak berjalan secara sempurna karena anak asuh ada 

yang memiliki kesibukan masing-masing terutama dalam hal mengerjakan PR 

di sekolah. 

d) Anak asuh yang tingkah lakunya sering mengobrol pada saat di terangkan maka 

itu menjadi penghambat dalam proses belajar mengajar bimbingan keagamaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data observasi, interview dan dokumentasi dalam penelitian ini, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bimbingan keagamaan yang dilakukan di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung mampu menunjukkan 

perubahan dari sebelumnya. Banyak dari anak asuh yang dulu merasa sangat 

awam bahkan tidak tahu apa-apa tentang ajaran agama dalam pemahaman dan 

parktik keagamaan kini sudah banyak menunjukkan perubahan, perubahan itu 

berupa perubahan perilaku anak berkat adanya bimbingan keagamaan. Hal itu 

pun diakui oleh keluarga mereka yang menitipkan anak ke Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung. 

2. Kendala yang dihadapi para pembimbing dalam proses bimbingan keagamaan 

Anak Asuh yaitu tingkah lakunya sering mengobrol pada saat di terangkan 

materi keagamaan dan tingkahlakunya yang sulit di atur dalam mengikuti 

proses bimbingan keagamaan tidak berjalan dengan maksimal . 

Dalam hal ini menurut penulis pembimbing keagamaan di Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung berhasil dilakukan 

dalam mengubah perilaku anak asuh di panti asuhan walaupun masih ada kekurangan 
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dalam segi materi bimbingan keagamaan yaitu pedoman buku, kitab atau refrensi 

lainnya. 

Motivasi pengamalan perilaku keagamaan anak di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung menunjukkan 

peningkatannya.yaitu dengan tekunnya mereka mengerjakkan amalan ibadah, seperti 

sholat lima waktu dan disertai sholat sunnah-sunnahnya, menjalankan rukun Islam  

seperti syahadat, sholat, menunaikan zakat, menjalankan ibadah puasa wajib dan 

sunnah, serta dzikir kepada Allah SWT dan ikromul muslimin saling membantu 

tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena didalam diri mereka timbul rasa bahwa 

apa yang mereka lakukan semata-mata mengharapkan Ridho Allah SWT. 

Bimbingan keagamaan sebagai perubahan perilaku anak asuh mampu 

menyentuh tujuan dan hasil walaupun belum sepenuhnya maksimal. Ditinjau dari 

tujuanya diberikan bimbingan keagamaan yaitu: 

a. Bimbingan keagamaan bertujuan untuk membantu si pembimbing supaya 

memiliki religiutas reference (sumber pegangan keagamaan) dalam 

pemecahan probelama-problema  dalam kehidupan. 

b. Bimbingan keagamaan membantu si pembimbing supaya dengan keasdaran 

serta kemaunya bersedia mengamalkan ajaran agamanya. 

Dalam hal ini tujuan-tujuan itu setidaknya diterapkan agar hasilnya maksimal 

sesuai dengan yang diharapkan.Hal ini dikarenakan masih kurangnya semangat anak 

asuh dalam menerima masukan-masukan dari pembimbing masih adanya pengaruh 
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dari luar atau teman-teman pergaulannya yang di era globalisasi ini telalu bebas dan 

merusak serta membahayakan.Untuk itu bimbingan keagaman mampu mengontrol 

diri anak asuh dalam menjaga diri masing-masing dari perilaku yang buruk. 

Faktor pendukung dalam bimbingan keagamaan Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampungyaitu : yang pertama Adanya 

sarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar, adaya ustadz-ustadz yang 

bepengalaman yang mampu membimbing mengarahkan anak asuh yang didukung 

dengan adanya kemauan yang kuat yang muncul dari dalam diri anak asuh dalam 

mempelajari ilmu agama dengan harapan menjadi generasi yang beperilaku atau 

berakhlak mulia. Yang kedua Adanya jiwa kebersamaan yang tertanam, saling 

membutuhkan satu sama lain. Dengan dalil inilah bimbingan keagamaan mampu 

mengarahkan anak asuh menjadikan ia diterima ditengah-tengah masyarakat karena 

sosialisasinya yang baik. 

Sedangkan faktor penghambat kurangnya fasilitas yang memadai yang 

mengakibatkan anak asuh sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar, kurang adanya 

kitab-kitab sebagai pedoman seperti hal nya kisah sahabat sebagai contoh untuk 

diterapkan dikehidupan sehari-hari.Kurangnya referensi dalam hal buku atau kitab 

yang lengkap atau memadai sebagai menambah wawasan keilmuan tentang ajaran 

Agama Islam.Bimbingan keagamaan tidak berjalan secara sempurna karena anak 

asuh ada yang memiliki kesibukan masing-masing terutama dalam hal mengerjakan 

PR di sekolah.Anak asuh yang tingkah lakunya sering mengobrol atau asyik sendiri 
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pada saat di terangkan maka itu menjadi penghambat dalam proses belajar mengajar 

bimbingan keagamaan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan diatas, maka penulis 

ingin memberikan saran-saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam menyampaikan dakwah seharusnya ada refrensi dari buku atau 

kitab lain yang sahih sehingga menambah wawasan keilmuan tentang 

ajaran Agama Islam dan Himbauan kepada anak asuh agar dapat 

mengaplikasikan apa yang telah disampaikan kepada pembimbing yang 

telah diterima pada saat bimbingan keagamaan berlangsung agar tidak 

terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. 

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

sehingga tidak berjalannya keorganisasian secara maksimal dalam 

kepengurusan di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung. 
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