
 

 1   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam sebagai agama yang menyangkut semua aspek kehidupan seperti 

akidah, ibadah dan akhlak, yaitu keimanan dan hukum-hukum yang mengatur 

segala tingkah laku, yang berdimensi muamalah dan pergaulan kehidupan dalam 

bermasyarakat. Untuk memahami dengan baik ajaran agama tersebut diperlukan 

bermacam cara, diantaranya melalui dakwah, yaitu mengajak orang berbuat 

kebaikan dan mencegah perbuatan yang munkar. Dalam hal ini dituntut pula 

untuk mengamalkan dengan baik yang bertujuan untuk membentuk manusia yang 

cerdas dan bertaqwa kepada Allah Swt.
1
 Dalam berdakwah pada dasarnya 

berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. 

Proses memahami dan mengamalkan ajaran agama yang berdasarkan  

kepada Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dasar dalam agama terus 

diupayakan sepanjang masa, lebih lagi dalam dunia yang sedang menghadapi 

berbagai macam persoalan. Al-Quran merupakan petunjuk dalam kehidupan 

manusia yang tidak diragukan, petunjuk bagi orang yang bertaqwa.
2
 Sebagaimana 

di jelaskan di dalam Q.S Al-Baqarah/1:1-2 yaitu: 

                                                             
1 H. Mirhan Am,  Agama dan Beberapa Aspek Sosial (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 

2014), h. 5. 

 
2 Ibid. h. 5-6. 
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Artinya: Alif laam miim (1) Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan 

padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (2).
3
  

 Al-Quran harus dijadikan sebagai petunjuk dalam kondisi apapun. Isi dan 

ajaran Al-Quran digali dan dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari. Manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupanya, 

tentu akan selamat karena Al-Quran merupakan petunjuk untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat.
4
 Tidak semua orang dapat memahaminya maka 

diperlukan bimbingan. 

Bimbingan  merupakan usaha membantu orang lain agar dalam hidupnya 

sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. Usaha memberikan bantuan 

bimbingan tersebut dalam memfokuskan pada upaya pencegahan munculnya 

masalah dengan menyadari eksistensinya sebagai manusia yang memerlukan 

bimbingan dalam hidupnya. Maka manusia akan berprilaku yang tidak keluar dari 

ketentuan-ketentuan dan petunjuk Allah Swt.
5
 

Bimbingan memiliki tujuan agar orang yang dibimbing dapat menjadi  

manusia yang bertakwa kepada Allah Swt. menjadikan manusia yang soleh, 

solehah, patuh, taat pada ajaran agama islam, dan juga menjadikan manusia 

                                                             
3 Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 8-9. 

 
4 H.Mirhan Am,  Agama dan Beberapa Aspek Sosial (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 

2014), h.  8. 

 
5 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan konseling dalam Islam ( Yogyakarta: UII Press, 

2001), h. 4. 
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sebagai makhluk yang berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat agama dan 

negara. Dari penjelasan tersebut tentang bimbingan agama, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bimbingan keagamaan adalah proses pemberian bantuan 

dibidang agama kepada orang lain yang memberikan rasa nyaman dan aman 

dalam beribadah kepada Allah Swt. serta ber akhlak mulia kepada sesama 

manusia. 

Bimbingan keagamaan merupakan bagian aktivitas dakwah yang bersifat 

intern umat Islam. Sasaran meliputi seluruh masyarakat muslim yang 

memerlukannya, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Di Indonesia banyak 

terdapat lembaga islam yang bergerak dibidang pendidikan yang bernaung di 

bawah yayasan yaitu pondok pesantren. Pada pondok pesantren, nilai-nilai Islam 

diajarkan, baik itu berupa ilmu aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Tidak 

hanya itu, sekarang ini  pondok pesantren juga memberikan keterampilan 

tambahan kepada santri dan santriwati seperti les komputer, menjahit, dan menulis 

indah (kaligrafi).  

Pondok pesantren yang demikian ini menyadari betapa pentingnya 

keterampilan yang harus dimiliki santri dan santriwati. Selain dibekali dengan 

ilmu agama santri dan santriwati juga harus dibekali dengan keterampilan lain. 

Hal ini bertujuan agar nanti ketika santri dan santriwati sudah terjun di dalam 

masyarakat santri dan santriwati dapat memanfaatkan keterampilan tersebut. 

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan guna memproleh data 

awal yang diperlukan dalam mendeskripsikan lokasi penelitian, pondok pesantren 

salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pondok pesantren yang 
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terletak di desa Dalam Pagar Ulu kecamatan Martapura Timur kabupaten Banjar. 

Pondok ini di bawah lindungan yayasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

yang  dipimpin oleh Ustadz H. Ilmi.  

Ustadz  H. Mazani adalah  pengasuh pada pondok pesantren salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah  keturunan dari Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datu Kalampaian. 

Sedangkan ketua  pengelola untuk santriwati adalah Ustadzah Mukarromah dan 

ketua pengelola untuk santri adalah Ustadz Muhammad Adib. 

Pondok pesantren ini adalah pondok salafi yang mana pondok pesantren ini 

sangat menekankan dan mementingkan ajaran ilmu agama islam namun tetap 

dimasukkan muatan pendidikan keterampilan. Seorang santriwati pemula terlebih 

dahulu diajarkan kitab-kitab awal barulah kemudian diperkenankan untuk 

mempelajari kitab selanjutnya dan demikian seterusnya. Kemampuan seorang 

santriwati tidak diukur dari  kelas berapanya  tetapi atas dasar kitab apa yang telah 

dibaca atau dipelajarinya. Selain itu penanaman akhlak sangat di pentingkan 

dalam  pondok ini seperti akhlak kepada guru, akhlak  sesama teman, dan  akhlak 

kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. 

Pondok pesantren ini ada empat tingkatan, yaitu  tingkatan Taman 

Pendidikan Al-Quran (TPA), tingkatan Ula, tingkatan Wushto, dan tingkatan 

Ulya. Pada tingkatan pertama atau ula kitab yang dipelajari diantaranya adalah 

Kawakib, Syarah Sittin, At-targib Wa Tarhib, Matan Bina Wal asas, Hidayatul 

Mustafit, Kholasah Nurul Yakin, Aqidah Islamiyah, Kitabussa’adah, dan Aqidah 

Sanusiah. Pada tingkatan wustho kitab yang dipelajari diantaranya Fathul Qarib, 
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Syarqawi, Kifayatul ‘Awam, I’anah, Qatrul Nida, dan Riyadhus Shalihin, 

Risalatul Muawannah. Pada tingkatan ulya kitab Shahih Muslim, Alluma’, Fathul 

Mu’in, Minhajul ‘Abidin, Nurul Yaqin, Faidhul Khabir, dan Raf’ul Astar. 

Pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari  juga 

memberikan program  kecakapan atau keterampilan hidup (life skill) kepada  para 

santriwati, seperti keterampilan menjahit. Selain itu santriwati juga diberikan 

pelajaran tambahan seperti seni kaligrafi, seni musik rebana, dan pembelajaran 

komputer.  

Pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari  tidak 

hanya menampung santri/santriwati dari pulau kalimantan saja, akan tetapi 

pondok ini juga menampung anak-anak  perantauan dari berbagai provinsi di 

Indonesia, seperti ada yang dari Jambi, Riau, dan Papua.  

Jumlah santri dan santriwati di pondok pesantren ini diperkirakan lebih 

dari 1500 orang. Jumlah santri yang menetap (mondok) yaitu kira-kira sekitar 750 

orang dalam semua tingkatan dan yang pulang pergi berjumlah sekitar 500 orang 

santri. Sedangkan  jumlah santriwati yang menetap (Mondok) yaitu 130 orang dan 

yang pulang pergi berjumlah 400 orang santriwati di semua tingkatan. Dipondok 

ini setiap santriwati menempati kamar yang telah disediakan yaitu yang rata-rata 

setiap kamar berisi 5-6 orang santriwati. Secara garis besar kegiatan di pondok 

pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah mengkaji kitab 

sesuai jadwal yang telah ditentukan, seperti kitab Akidah, Nahu saraf, Qawaid, 

Fikih, dan Akhlak. 
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Akidah, Ibadah dan akhlak Santriwati yang ada di pondok pesantren ini   

memerlukan bimbingan yang intensif karena masih ada santriwati yang 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan seperti pacaran, 

terlambat pulang ke pondok, keluar/pulang tanpa izin, dan tidak mengikuti 

pembelajaran kitab atau kegiatan yang telah dijadwalkan.  

Berdasarkan latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  “ Bimbingan Keagamaan Pada Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam 

Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar”. Diidentifikasi 

bahwa dalam akidah, ibadah dan akhlak santriwati di pondok pesantren ini 

dibutuhkan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh para pengurus, ustadz dan 

ustadzah. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian sekaligus menganalisis, 

mengkaji, serta membahasnya lebih jauh lagi untuk membahas masalah tersebut. 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana Bimbingan Keagamaan Pada Pondok Pesantren Salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan 

Martapura Timur Kabupaten Banjar? Untuk menjawab permasalahan tersebut 

maka dibuat pokok masalah secara rinci, yaitu: 

1. Bagaimana Bimbingan Akidah pada Pondok Pesantren Salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu kecamatan 

Martapura Timur kabupaten Banjar? 
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2. Bagaimana Bimbingan Ibadah pada Pondok Pesantren Salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu kecamatan 

Martapura Timur kabupaten Banjar? 

3. Bagaimana Bimbingan Akhlak pada Pondok Pesantren Salafiyah syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu kecamatan 

Martapura Timur kabupaten Banjar? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bimbingan akidah pada Pondok Pesantren Salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu 

kecamatan Martapura Timur kabupaten Banjar 

2. Untuk mengetahui bimbingan ibadah  pada pondok pesantren salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu 

kecamatan Martapura Timur kabupaten Banjar. 

3.  Untuk mengetahui bimbingan akhlak pada pondok pesantren salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu 

kecamatan Martapura Timur kabupaten Banjar  

D. Signifikansi Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat bagi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari 

Banjarmasin yaitu sebagai tambahan referensi di Perpustakaan 

khususnya perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 



 

8 
 

 
 

b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan di bidang dakwah khususnya bidang 

bimbingan  penyuluhan islam dalam hal bimbingan akidah,  bimbingan 

beribadah dan bimbingan akhlak pada santri dan santriwati. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yaitu  

memberikan kesempatan untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan yang 

telah dimiliki oleh seorang penyuluh dalam melakukan penyuluhan 

maupun bimbingan dalam membina akidah, ibadah dan akhlak santri 

dan santriwati 

b. Manfaat bagi pondok pesantren yaitu dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi da’i dan da’iyah di pesantren dalam menjadikannya 

sebagai kegiatan dakwah yang lebih baik kedepannya. 

E. Definisi Operasional 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terjadi kesalahpahaman dan 

meluasnya pembahasan maka akan diberikan batasan istilah sebagai berikut: 

1. Bimbingan Keagamaan 

Menurut Rocman Natawidjaja bimbingan adalah suatu proses bantuan 

individu yang diberikan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat 

memahami dirinya sehingga ia dapat mengarahkan diri dan dapat bertindak secara 

wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan 

demikian, individu tersebut dapat mengecap kebahagiaan hidupnya serta dapat 
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memberikan sumbangan yang berarti.
6
  Sedangkan agama menurut (KBBI) 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata 

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta 

tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan 

lingkungannya.
7
 

Bimbingan keagamaan adalah suatu proses pemberian bantuan berupa 

petunjuk dan pengajaran yang terus menerus dan sistematis yang di lakukan 

seseorang terhadap individu lain, agar individu tersebut mampu hidup selaras 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. sehingga dapat mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat nanti.
8
 Dari pengertian tersebut maka Bimbingan 

keagamaan yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah bimbingan 

keagamaan yang menyangkut tentang bimbingan akidah, bimbingan ibadah  dan 

bimbingan akhlak. 

a. Bimbingan  Akidah 

Bimbingan akidah  disini mencakup pada rukun iman yaitu: iman kepada 

Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul-rasul 

Allah, iman kepada Hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. 

 

 

 

                                                             
6 Lahmuddin, Bimbingan Konseling dalam Perspektif Islam, (Bandung: Cita Pustaka 

Media Perintis, 2009) ,h. 59. 

 
7 https:// kbbi.web.id/agama.html 

8 Fadliansyah,   Model Keagamaan dalam Membina Akhlak Santri Istana Anak Yatim di 

Tanah Bumbu (Banjarmasin UIN antasari , 2015), h. 10. 
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b. Bimbingan Ibadah 

Bimbingan ibadah disini lebih difokuskan pada salat fardhu dan sunnah,  

puasa, membaca dan  menghafal Al-Quran, berzikir dan bersholawat serta materi 

dan metode yang digunakan dalam pelaksanaannya. 

c. Bimbingan akhlak  

Bimbingan akhlak disini lebih difokuskan pada akhlak kepada guru-guru 

dan akhlak terhadap sesama santriwati yang meliputi:  akhlak  kepada guru-guru 

seperti sopan santun dari segi perbuatan maupun pembicaraan, mentaati tata tertib, 

disiplin dan akhlak sesama  santriwati seperti tolong  menolong, toleransi, 

tanggung jawab dan  kejujuran sebagai santriwati pada pondok pesantren  

salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu 

kecamatan Martapura Timur kabupaten Banjar. 

2. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan islam yang berupaya 

menanamkan nilai-nilai ajaran islam di dalam diri para santri/santriwati. Mencetak 

generasi muda yang berakhlak  baik serta berkomitmen taat pada perintah Allah 

Swt. berbuat yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Dengan berpedoman 

pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga para santri/santriwati diharapkan dapat 

menjadi teladan dan berakhlakul karimah dalam kehidupan.
9
 

 

 

                                                             
9 Haryanto Sugeng. Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok 

Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik di Pesantren Sidogiri-Pasuruan). (Jakarta: Kementrian 

Agama RI, 2012), h. 14. 
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Pondok pesantren yang penulis teliti adalah pondok pesantren salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu penelitian khusus ke Asrama putri 

(Datu Guat) yang terletak di desa Dalam Pagar Ulu, kecamatan Martapura Timur, 

kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 

F. Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis untuk menghindari 

kesamaan penulisan dan plagiat tentang bimbingan keagamaan pada pondok 

pesantren dan ditinjau dari judul yang penulis teliti maka ada kajian yang telah 

diteliti oleh penelitian lain yang relevan dengan judul ini yaitu sebagai berikut: 

1. Model Bimbingan Keagamaan Dalam Membina Akhlak Santri Istana 

Anak Yatim DI Tanak Bumbu. Oleh: Fadliansyah, mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam pada tahun 2015.  

Skripsi ini membahas tentang model bimbingan keagamaan dalam 

membina akhlak santri dan faktor yang menunjang dan mengahambat 

pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam proses pembinaan akhlak di 

istana anak yatim 

Persamaan antara penelitian  dengan penelitian yang penulis 

lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian field research 

yaitu metode penelitian deskriftif kualitatif.  Perbedaan dari keduanya 

yaitu penelitian terdahulu lebih menekankan pada model bimbingan 

keagamaan pada anak di istana anak yatim sedangkan yang penulis teliti 

adalah lebih menekankan pada bimbingan keagamaan pada santriwati 
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dipondok pesantren. Jadi, dalam skripsi ini membahas tentang model 

bimbingan keagamaan di istana anak yatin dengan metode penelitian 

lapangan. 

2. Bimbingan Keagamaan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Budi 

Satria Provinsi Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru. Oleh: 

Muhammad Fikri Haekal, mahasiwa Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam pada tahun 2015.  

Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan 

bimbingan keagamaan serta faktor penunjang dan penghambat bimbingan 

keagamaan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Budi Satria di Kota 

Banjarbaru. Persamaan antara penelitian yang penulis teliti yaitu sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaanya 

yaitu penelitian terdahulu lebih menekankan bagaimana pelaksanaan 

bimbingan keagamaan kepada anak serta faktor penunjang dan 

penghambat  yang dapat mempelancar kegiatan bimbingan keagamaan 

yang dilakukan dan faktor yang menimbulkan atau menjadi penyebab 

belum tercapainya hasil yang diinginkan di Panti Sosial Bina Remaja. Jadi, 

skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan serta 

faktor yamg penunjang dan penghambat dalam pelaksanaannya. 

3. Bimbingan keagamaan terhadap anak di Panti Asuhan Nurul Ihsan 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Oleh Rahmatul Jannah, mahasiwa 
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Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam pada tahun 2013.  

Skripsi ini membahas tentang bimbingan keagamaan, dalam bidang 

akidah yang dikhususkan dalam bimbingan membaca Al-Quran, dan 

dibidang ibadah dikhususkan dalam bimbingan  shalat, serta bidang akhlak 

dikhususkan dalam bimbingan akhlak terhadap orang yang lebih tua atau 

sesama temannya. Bimbingan yang dilaksanakan oleh panti asuhan adalah 

suatu proses pelaksanaan bimbingan keagamaan pada anak asuh yang 

dilaksanakan oleh Panti Asuhan Nurul Ihsan Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar.  

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima BAB sebagai 

berikut:  

BAB I  Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian 

terdahulu, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori, pembahasan tentang pengertian bimbingan, 

pegertian keagamaan, dasar bimbingan keagamaan, tujuan bimbingan 

keagamaan,dan metode bimbingan keagamaan.  

BAB III Metode Penelitian, mencakup pendekatan dan jenis penelitian, 

subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV Pembahasan. Dalam bab ini adalah inti dari penelitian yang 

dilakukan berisi tentang laporan hasil penelitian yang meliputi: gambaran singkat 

lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. 

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi simpulan dari penelitian ini dan 

saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




