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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjary 

 

Berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjary di desa Dalam Pagar Ulu kecamatan Martapura Timur Kalimantan 

Selatan adalah dari pengajian dan pesantrian (pengajian halaqoh salafiyah) yang 

dipimpin langsung oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary yang 

populer dengan sebutan datuk kalampayan sekitar tahun 1774 M- 1812 M. Setelah 

beliau wafat pesantrian dilanjutkan dan diteruskan oleh anak-anak dan cucu-cucu 

serta cicit beliau (generasi pertama sampai ketiga) sekitar tahun 1812 M -1990 M. 

Pada tahun 1900 M – 1931 M pesantrian di lanjutkan oleh generasi keempat dan 

kelima dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary yang antara lain: 

a. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Ismail khatib 

b. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Moh. Thoha bin H.M Sa’ad 

c. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Khalid 

d. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Acil Lamak 

e. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Zainal Ilmi 

f. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Abdullah Khatib 

g. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Ahmad Nawawi 

h. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Syuja 
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Aktifitas pengelolaan dan pembinaan pendidikan keagamaan dan keilmuan 

serta amaliyah berlanjut dan berkembang oleh generasi kelima hingga ketujuh dari 

zurriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekitar tahun 1931 M- 

1998 M diantaranya: 

a. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. M Syarwani Abdan (Bermakam di 

Bangil) 

b. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Mohammad Noor (Kai Pengulu) 

c. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Mohammad Arfan Qadhi 

d. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Bajuri 

e. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Mohammad Anwar 

f. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Ahmad Bahagia 

g. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Salman Jalil 

h. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Abduurrahman Ismail 

i. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Sirajuddin Ahmad 

j. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Mahmud Arsyad 

k. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Muhammad Hamzah Ibrahim 

l. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. Hamid Syarwani Arfan 

m. Al-Alimul Fadhil Tuan Guru H. A.Kasyfuddin 

Awal mula dari Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad 

Al-Banjary adalah sebuah Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah yang diberi nama 

Madrasah “Istiqamah” yang di bangun pada 14 Syawwal 1359 H bertepatan 

dengan tanggal 01 Juni 1931 M. Berdirinya Madrasah “Istiqomah” mengikuti 

corak dan gaya Madrasah Thawalib di Padang Panjang. Pemerkarsanya adalah 
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Tuan Guru H.Muhammad Thoha bin H.M. Sa’ad Padang dan di bawah pimpinan 

dan asuhan Tuan Guru H. Anwar dan Tuan Guru H. Muhammad Arfan.
1
 

Perkembangan Madrasah Istiqamah pada tahun 1951 M-1963 M berganti 

nama menjadi Madrasah “Syar’iyyah” yang dibina oleh Tuan guru H. Zainal Ilmi 

kemudian dilanjutkan oleh Tuan Guru H.Mohammad Arfan di bawah pimpinan 

Tuan Guru H.Salman Jalil kemudian diteruskan oleh Tuan Guru H. Abdurrahman 

Ismail. Pada tahun 1963 M-1988 M,  Madrasah Syar’iyyah berganti nama menjadi 

“Sullamul ‘Ulum” pemberian nama ini oleh tuan guru H.Sya’rani Arief  

dikarenakan perkembangan madrasah ditambah dengan tingkat Aliyah Diniyah 

(Menengah atas) di bawah binaan bapak H.M Bakri yang dpimpin oleh tuan guru 

H.Abdurrahman Ismail dan pimpinan harian oleh tuan guru H.Mahmud Arsyad. 

Pengembangan pondok pesantren seiring dengan berjalannya waktu dan 

dinamika kehidupan beragama khususnya di Desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan 

Martapura Timur, atas prakarsa pimpinan Madrasah yaitu Tuan guru H. Abdul 

Hamid Syarwani sejak tahun 1990 M sampai sekarang Madrasah Sullamul ‘Ulum 

berubah nama dan statusnya ditingkatkan menjadi pondok pesantren “Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjary” namun tetap menggunakan nama sullamul 

‘Ulum di setiap tingkatan sebagai penghormatan kepada yang memberikan nama 

pada waktu itu yaitu tuan guru H.Sya’rani Arief yang mana Pondok Pesantren 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary saat ini membawahi tingkatan atau jenjang 

pendidikan: 

 

                                                             
1 Wawancara dengan Junaizah, Ustadzah Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari, Jum’at 07 Agustus 2020 
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1) TKA/TPA (2 Tahun) 

2) Diniyah Awaliyah (6 Tahun) 

3) Diniyah Wustho (3 Tahun) 

4) Diniyah Ulya (3 Tahun) 

Pimpinan Pondok Pesantren pada tahun 1998 M diserahkan kepada Guru 

H.Muhammad Fadhil Zein dan ketika beliau wafat, pimpinan pondok pesantren 

diserahkan kepada wakil pimpinan yaitu Guru H.M. Mazani AR sampai sekarang, 

beliau juga merangkap sebagai kepala Diniyah Ulya. Karena pondok pesantren 

mempunyai jenjang dan tingkat sebagaimana tersebut di atas, maka untuk sub 

koordinasi dengan pimpinan pondok dalam hal manajemen kelangsungan pondok 

pesantren maka di tiap tingkatan dipilih seorang ustadz sebagai kepala masing-

masing tingkat. Perkembangan terakhir dari dinamika pendidikan keagamaan di 

sekitar pondok pesantren ini, sejalan untuk  menguatkan eksistensi dan 

keberadaan pondok pesantren sebagai sebuah aset umat yang telah mencetak 

ribuan insan religius yang tersebar dikawasan Kalimantan Selatan pada khususnya 

dan Kalimantan dan sekitarnya pada umumnya. Maka pada awal Mei 2007 telah 

dibentuk sebuah yayasan yang mengelola pondok pesantren ini secara 

professional dan manajemen pendidikan kekinian dengan nama yayasan “Al-

Arsyadiyah Notaries Neddy Farmanto, SH.  

Yayasan Al Arsyadiyah mengelola dan menaungi Pondok Pesantren 

Salafiyah (PPS) Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary yang berada di Desa 

Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi 

Kalimantan Selatan mencoba meretas jalan untuk membina dan  mengembangkan 
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serta ingin merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan Islam, dengan 

berorientasi pada pembentukan putra dan putri Islam yang siap menjadi kader 

pembangunan masa depan umat manusia, dan berupaya mengembangkan sistem 

pendidikan yang mengintegrasikan antara : iman, ilmu dan amal (karya nyata), 

madrasah, guru dan orang tua dan Agniya-Mustadh’afien yaitu menjembatani dan 

memadukan secara harmoni antara orang-orang yang berkemampuan (Aghniya) 

dengan orang-orang yang lemah dan kurang mampu secara ekonomi 

(mustadh’afien). Sehingga agniya membantu yang mustadh’afien. 

 Langkah pertama yang dibenahi pihak yayasan adalah kembali 

merestrukturisasi jenjang atau tingkat yang berada di lingkungan pondok 

pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary melalui sebuah rapat 

paripurna yayasan dengan segenap instrumen pondok pesantren pada hari jum’at 

tanggal 08 Jumadil Awal 1428 H atau 25 Mei 2007 M. Keputusan dituangkan 

dalam sebuah berita acara keputusan nomor: 03-YA/DPU/V/2007 dan berlaku 

efektif sejak tahun pelajaran 2007/2008 sebagai berikut: 

1) TKA (1 Tahun) 

2) TPA (1 Tahun) 

3) Diniyah Awaliyah (6 Tahun) 

4) Diniyah Wustho (3 Tahun) 

5) Diniyah Ulya (3 Tahun) 

6) Wajar Dikdas Paket B* (3 Tahun) 
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TABEL 4.1 Tingkatan Pendidikan Yang  Dibina 

No. Jenjang Pendidikan 
K e p a l a/ 

Asatidzah 

Lama Pendidikan & 

Kurikulum 

Tahun Kurikulum 

1 2 3 4 5 

1 
TKA/TPA  Sullamul 

‘Ulum 

H. Ahmady Hamid, 

Lc. 
2 

Lokal Diniyah & 

Methode Iqro 

2 
Awwaliyah Sullamul 

‘Ulum 

H. Ahmady Hamid, 

Lc. 
6 Takhassus Diniyah 

3 
Wustho Sullamul 

‘Ulum 
H. Abdul Halim ZA 3 Takhassus Diniyah 

4 ‘Ulya Sullamul ‘Ulum H. M. Mazani AR. 3 Takhassus Diniyah 

5 Majelis Ta'lim 

H. Mazani AR. 

H. Abdul Halim 

M. Hifni Afif 

Junaidzah 

Nurush Shobah 

Mukarromah 

 

Kutubussalafishsholih 

(Kitab Kuning) 

 

6 
Wajardikdas 

Kesetaraan Wustho 
Aspihani,S.Ag                        3  

7 Kesetaraan Ulya Mukminah, S.Pd                     3  

Sumber Data : Tata Usaha PPS Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary 2020 

2. Visi dan Misi 

Pondok  Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary  yang 

hadir di tengah-tengah masyarakat Dalam Pagar Ulu Martapura Timur Kalimantan 

Selatan adalah hasil sebuah kreatifitas para ulama dan tokoh masyarakat yang 

dalam kehadirannya mempunyai pandangan bahwa generasi yang islami harus 

selalu dan senantiasa menjadi pilar utama sebuah komunitas masyarakat dalam 

menyambung syiar Islam di dunia ini, maka visi misi utama dari kehadiran 

Pondok pesantren ini adalah: 

a. Mendidik Santri (Generasi muda Islam) yang mempunyai akhlakul 

karimah dan mampu menyerap serta memelihara dan mempertahankan 
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nilai-nilai islam Ahlussunnah Wal Jamaah yang telah diwariskan oleh 

para ulama Salafiyah terdahulu. 

b. Menjadikan Santriwati terampil, mempunyai wawasan luas, dapat 

berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya menurut nilai ke 

Islaman. 

c. Menumbuhkan dan memiliki kecerdasan jiwa, rasa dan karsa terhadap 

lingkungan sekitar dan sesamanya. 

d. Mendorong Santri agar tumbuh menjadi insan yang inisiatif dan 

responsive. 

e. Memberikan solusi dan mengambil alih sementara beban taklif setiap 

anggota masyarakat muslim atas kewajibannya dalam mengelola 

pendidikan agama islam terhadap anak-anak mereka. 

Adapun tujuan dan strategi Pondok Pesantren yaitu terwujudnya 

pembinaan dan pengembangan pondok pesantren ini, akan berupaya 

menggulirkan aktivitas pendidikan islamiyah bagi putra dan putri islam yang 

memiliki : 

a. Akidah yang shohihah yang berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah baik 

dalam ke tauhidan (Ilmu Kalam) Akhlak dan adab (Tasawuf) serta 

Fikih (Syari’ah) 

b. Akal dan ruhani yang cerdas 

c. Tubuh dan jasmani yang bersih dan sehat 

d. Menguasai dan memahami ilmu-ilmu dasar ke islaman untuk dapat 

membaca kitab kuning (kutubussalafishsholih) 
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e. Mengembangkan nilai-nilai keilmuan yang telah diperoleh kepada 

keluarga dan lingkungan sekitar dimana berada 

3. Keadaan Pengelola dan Asatidzah  Pondok  Pesantren Salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary Dalam Pagar Ulu Martapura 

Timur 

 

Struktur Organisasi “Yayasan Al Arsyadiyah Pondok Pesantren Salafiyah 

(PPS) Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary”, terdiri dari; 

a. Pelindung :Pambakal Desa Dalam Pagar Ulu  

b. Dewan Pembina :H. Mazani Rachman 

Muhammad Hifni Afif 

Sibawaihi 

c. Dewan Pengawas :H. Abdul Halim 

  Muhammad Suaidi 

MuhammadSyahrian  

d. Kepala Pondok Pesantren  :KH. Saifuddin Zuhri 

e. Dewan Pengurus 

1) Ketua :H. Zainal Ilmi 

2) Wakil Ketua :H. Ahmadi Daudi Zein 

3) Sekretaris :Ahmad Syauqie, S.Th.I 

4) Bendahara                      :H. M. Arif Sulaiman 

5) Kepala Tata Usaha :Hudawi 

6) Wakil Kepala Tata Usaha :Nurul Wardani, S. Kom 

f. Bidang – Bidang  

1) Bidang Pondok Pesantren  :Drs. Ahmad Dairoby   
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 dan Pendidikan Formal 

2) Bidang Sarana dan Prasarana :H. M. Sya’rani Mukhlis 

3) Bidang Komunikasi dan :Hamdani, SE 

 HUMAS 

4) Bidang Pengembangan dan  :Ami Alhifni Rusdi 

Kewirausahaan 

Struktur Pengelola Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren Salafiyah 

Syekh Muhammad Arysad Al Banjary Dalam Pagar Ulu Martapura Timur untuk 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan aktivitas sehari-hari, pondok ditangani 

oleh para pengurus harian pondok yang susunannya adalah sebagai berikut: 

Ketua pengelola    :Ustadzah Mukarromah 

Sekretaris     :Ustadzah Marlini 

Bendahara     :Ustadzah Nurusshobah 

Pengawas Harian    :Ustadzah Shofa Asfihani 

Ketua Asrama Putri : 

a. Teti Wulandari  

b. Sita Maisarah 

c. Nor Hasanah 

Seksi Keagamaan :Munajaturraudhah,Durootul,Awaliyah, 

Rini Asmiati, Nurul Milya, Juhairiyah 

Seksi Kebersihan Lantai Atas   :Nurul Hisna, Maya Asmara, Rukayyah 

Lantai Bawah :Dahlia Sari, Dina, Fatmah 

  Depan  :Siti Fadliyah, Fawaza, Rizka Amalia 
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Seksi Konsumsi  :Nurul Najmi, Mahbubah, Robiatul Sri 

Mardiati, dan Miati.
2
 

Asatidzah yang mengabdi di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary sebanyak 61% adalah alumni pondok 

pesantren tersebut dan 39% alumni  pondok Datuk Kalampayan Bangil Jawa 

Timur dengan rincian sebagai berikut: 

TABEL 4.2  Nama Dewan Guru/Asatidz dan Asatidzah 

NO Nama Asatidzah L/P Jabatan Tugas Mata Pelajaran 

1. H.M. Mazani Rahman L Guru  & 

Kepala 

Ulya  

Pagi Fikih, Ushul Fikih, 

Tasawuf, Tafsir 

2. Muhammad Hifni Afief L Guru Pagi Tauhid, Tasawuf, 

Hadits, Ushul Fikih, 

Shorof 

3. H. Muhammad Mahjuri L Guru Pagi Tauhid,Tasyirul Islam, 

Arudh,Falak,Ushul 

Tafsir 

4. H.Ahmady A.Hamid, 

LC. 

L Guru  Pagi Qawaid, Bahasa Arab, 

Tafsir 

5. Muhammad Fadhlan L Guru/Peny

elenggara 

Paket B,C 

Pagi Faraidh,Sirah,Tarbiya

h,UshulTafsir,Lughat, 

Shorof 

6. H.Muhammad Nuhdi L Guru Pagi Fikih, Tafsir, Tauhid 

7. H.Zainal Ilmi L Guru Pagi Tafsir 

8. Ahmad Said Ma’mun L Guru Pagi Ilmu Falak 

9. H.Abdul Halim ZA. L Guru & 

Kepala 

Wustho 

Pagi Tauhid,Balaghah, 

Faraidh, Mantiq 

10. H.M. Sya’rani Muchlis L Guru Pagi Fikih/Ushul Fikih, 

Ushul Tafsir, Qawaid 

11. Ahmad Fauzi Hamzah L Guru Pagi Fikih, Hadits, Faraidh 

12. H. Muhammad Arif HS L Guru Pagi Hadits, Ushul Hadits, 

Tafsir 

13. Muhammad Rofi’ie B L Guru Pagi Sirah, Shorof, Fikih, 

Tasawuf, Tauhid 

                                                             
2 Dokumentasi, penelitian di Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren Salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari,  15 Juli 2020 
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14. Muhammad Su’aidi 

As’ad 

L Guru Pagi Qawaidunnahwi, 

Tauhid, Adab 

15. Sibawaihi HS. L Guru Pagi Tauhid, Tasawuf, 

Hadits 

16. Abdul Mu’id L Guru Pagi Muthola’ah, Qawaid 

Imla 

17. Muhammad Syahrian L Guru Pagi Muthola’ah, Bahasa 

Arab 

18. Muhammad Hudawi L Guru Pagi Ushul Hadits, Adab, 

Tajwid/Tahfiz 

19. Nurushobah P Guru Pagi Tafsir, Tajwid & 

Tahfiz 

20. Muhammad Luthfi L Guru Pagi Ushul Fikih, Ushul 

Tafsir, Sirah, Balagah, 

Bahasa Arab 

21. Muhammad Hanif L Guru Pagi Tauhid dan Tasawuf 

22. Ali Sadikin Chalidy L TU. Wustho & Ulya  

23. H. Ahmadi Hamid, Lc L Kepala Ula   

24. Ma’mun Taufik L TU   

25. Zulkifli L Guru Siang Kelas I Ula  A 

26. Fatimah  P Guru Siang Kelas I Ula  B 

27. Muhammad Sholeh L Guru Siang Kelas II Ula  A 

28. Noviatuzzahra P Guru Siang Kelas II Ula B 

29. Muhammad Yamin L Guru/TU 

Paket B,C 

Siang Kelas III Ula A 

30. Rohmiah P Guru Siang Kelas III Ula B 

31.  Rizkoni  L Guru Siang Kleas IV Ula A 

32. Zainun P Guru Siang Kelas IV Ula B 

33. Abdurrohim L Guru Siang Kelas IV Ula C 

34. Muhammad Romzi  L Guru Siang Kelas IV Ula D 

35. Muhammad Sholihin L Guru Siang Kelas V Ula A 

36. Junaizah P Guru Siang Kelas V Ula B 

37. Mas’ud L Guru Siang Kelas V Ula C 

38. Muhammad Syukran L Guru Siang Kelas VI Ula A 

39. Mukarromah P Guru Siang Kelas VI Ula B 

40. Muhammad Hanif L Guru Siang Kelas VI Ula C 

41. Muhammad Syahid L Guru Siang Kelas VI Ula D 

42.  Hifzon  L Guru Siang Kelas Tajhizi A 

43.  Muhliah  P Guru Siang Kelas Tajhizi B 

44. Marlini, S.Ag P Guru Siang Kelas TPA 

45. Humaidah  P Guru Siang Kelas TPA 

46. Halimi L Guru Siang Kelas TPA 

47. Rosmita  P Guru Siang Kelas TPA 

48. Marfuah P Guru Siang Kelas TPA 

Sumber Data : Tata Usaha PPS Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary 2020 
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4. Keadaan peserta didik Pondok  Pesantren Salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjary Dalam Pagar Ulu Martapura Timur 

 

Santri dan santriwati yang menuntut ilmu di pondok pesantren ini 

kebanyakan berasal dari sekitar pondok pesantren dan juga dari daerah luar 

kecamatan Martapura Timur dan luar kabupaten Banjar serta luar provinsi 

Kalimantan Selatan. Kebanyakan latar belakang pekerjaan orang tua santri dan 

santriwati adalah petani dan wirausaha, dan yang menarik dari kehadiran santri 

dan santriwati luar daerah adalah kebanyakan dulunya orang tua mereka pernah 

menempuh pendidikan di pondok pesantren ini sehingga diteruskan kembali oleh 

anak-anaknya. 

TABEL 4.3 Jumlah Santri dan Santriwati 

 

No 

 

Tingkat 

Keadaan Santri  

Jumlah Laki-

laki 

Perempuan 

1. TKA/TPA/Tajhizi 40 33 73 

2. Diniyah Awaliyah 410 242 652 

3. Diniyah Wustha 187 122 309 

4. Diniyah Ulya 143 65 208 

Jumlah 780 462 1.242 

Sumber Data : TU PPS Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary 2020 

Berdasarkan hasil observasi penelitian, jumlah santriwati asrama putri Datu 

Guat pada saat ini berjumlah 124 orang santriwati. 

TABEL 4.4 Data Santriwati Asrama Putri Datu Guat 

No Nama Alamat Kelas 

1. Fawaza Nur Huda Banjarmasin 3 Wustho 

2. Mahbubah Pagatan Besar 1 Ulya 

3. Nurul Hidayah Pagatan 2 wustho 

4. Siti Nafisah Binuang 1 Ulya 
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5. Siti Maisarah Mataraman 2 Ulya 

6. Fitri Khairani Pagatan 5 Awaliyah 

7. Siti Aisyah Rantau 5 Awaliyah 

8. Mahya Sholatiah Sungai Tuan 5 Awaliyah 

9. Karmila Sari Anjir 5 Awaliyah 

10. Nor Haifa Paku 4 Awaliyah 

11. Siti Aisyah Sungai Tabuk 4 Awaliyah 

12. Ulfatur Rahmi Jejangkit 4 Awaliyah 

13. Zhurpina Anis Pulau Sari 3 Wustho 

14. Nurul Husna  Sungai Tabuk 5 Awaliyah 

15. Siti Aisyah Lok Buntar 5 Awaliyah 

16. Ulya Ulfah Muara Teweh 4 Awaliyah 

17. Siti Fatimah Rantau 4 Awaliyah 

18. Raudah Mussarafah Rantau 4 Awaliyah 

19. Siti Noor Ma’rifah Rantau 2 Wustho 

20. Sri Mardiati Marabahan 3 Wustho 

21. Miati Marabahan 3 Wustho 

22. Awaliah Marabahan 3 Wustho 

23. Ismihani Sungai Tabuk 6 Awaliyah 

24. Sholehah Sungai Tabuk 6 Awaliyah 

25. Nour Hikmah Palangkau Lama 2 Wustho 

26. Nurul Ulfa Palampai 5 Awaliyah 

27. Melna Heldawati Tanjung 6 Awaliyah 

28. Siti Hafsah Kandangan 1 Ulya 

29. Juhairiyah Tanjung 2 Wustho 

30. Rizqa Amalia Tanjung 1 Wustho 

31. Rizqi Aulia Kandangan 1 Ulya 

32. Uswatun Hasanah Cempaka 1 Wustho 

33. Zahratus Shofia Sungai Tabuk 6 Awaliyah 

34. Dahlia Sari Rantau 1 Wustho 

35. Ismi Hilya Sungai Tabuk 6 Awaliyah 

36. Siti Rahmah Kandangan 1 Wustho 

37. Siti Khodijah Sungai Tabuk 6 Awaliyah 

38. Noor Hasanah Kapuas 2 Wustho 

39. Hafsah Sungai Tabuk 2 Wustho 

40. Diniah Sungai Tabuk 4 Awaliyah 

41. Maulidya Sungai Tabuk 4 Awaliyah 

42. Jainab Sungai Kali 5 Awaliyah 

43. Khalifatunnisa Tanah Bumbu 1 Wustho 

44. Mutmainnah Cempaka 5 Awaliyah 

45. Rimadaniah Binaan Baru 3 Wustho 

46. Fatmah Banyiur 3 Wustho 

47. Halimatus Sa’diah Murung Keramat 5 Awaliyah 

48. Rabiatul Maisyah Pelaihari 1 Wustho 
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49. Ayu Lisbaini Sungkai 1 Ulya 

50. Raudah Marabahan 5 Awaliyah 

51. Maulida Marabahan 4 Awaliyah 

52. Ananda Pematang 1 Ulya 

53. Iin Rahmi Sampit 6 Awaliyah 

54. Zulaikha Lok Buntar 6 Awaliyah 

55. Noor Hasanah Lok Buntar 6 Awaliyah 

56. Nurul Aulia Cempaka 5 Awaliyah 

57. Nirmala Pematang 1 Ulya 

58. Syarifah Lubna Pelaihari 6 Awaliyah 

59. Gita Nagara 5 Awaliyah 

60. Munawarah Astambul 6 Awaliyah 

61. Mufarri Hatul Insani Banjarmasin 4 Awaliyah 

62. Fatimatuzzahra Bahaur 4 Awaliyah 

63. Ippatul Mawaddipiah Banjarmasin 4 Awaliyah 

64. Safitri Palangkau Lama 1 Ulya 

65. Teti Wulandari Riau 3 Ulya 

66. Jannatunna’im Riau 3 Wustho 

67. Siti Fatimah Riau 3 Wustho 

68. Siti Aisyah T. Intan 1 Wustho 

69. Nor Hafizah Kelua 5 Awaliyah 

70. Munajaturraudhah Amuntai 3 Ulya 

71. Helwi Hasanah Amuntai 2 Ulya 

72. Jum’atul Khairiah Tanjung 6 Awaliyah 

73. Mahmudatul Hasanah Amuntai 6 Awaliyah 

74. Riyadhoh Eldina Kotabaru 1 Ulya 

75. Salmah Tanjung 1 Wustho 

76. Novi Yanti G.Tengah 5 Awaliyah 

77. Rahimah G.Tengah 5 Awaliyah 

78. Nurusshopa Lok Buntar 6 Awaliyah 

79. Ruhul Mahya Ambumbun. J 5 Awaliyah 

80. Nur Aisyah Lok Buntar 5 Awaliyah 

81. Halimatussa’diah Anjir 5 Awaliyah 

82. Muzalifah Anjir 5 Awaliyah 

83. Sa’diah Bumi Rata 5 Awaliyah 

84. Nur Syifa T. Intan 5 Awaliyah 

85. Noor Miyanti T. Intan 4 Awaliyah 

86. Maulidah Anjir 4 Awaliyah 

87. Norsiah Basarang 6 Awaliyah 

88. Siti Ruqayyah Basarang 6 Awaliyah 

89. Assyifa Nurazizah Banjarmasin 2 Wustho 

90. Nazwa Syifa Amina Martapura 4 Awaliyah 

91. Nurjihan Nabila Tanjung 6 Awaliyah 

92. Nur Azizah Papua Barat 6 Awaliyah 
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93. Nurul Aminah Murung Keramat 2 Wustho 

94. Minhatul Sungai Tabuk 6 Awaliyah 

95. Siti Fadhilah Sungai Tabuk 6 Awaliyah 

96. Munyati Sungai Tabuk 3 Awaliyah 

97. Khalila Azmi Samarinda 3 Awaliyah 

98. Alifia Islamanda Banjarbaru 6 Awaliyah 

99. Elsa Hairunnisa Pelaihari 5 Awaliyah 

100. Rini Bumi Rata 6 Awaliyah 

101. Halimah Bumi Rata 6 Awaliyah 

102. Dina Nur Fatimah Bumi Rata 1 Ulya 

103. Rini Asmiati Sungai Tabuk 2 Wustho 

104. Rizqi Amaliyah Banjarmasin 6 Awaliyah 

105. Maulida Sungai Tabuk 3 Awaliyah 

106. Raya Agsan Safitri Samarinda Tajhizi 

107. Nur Asyifa Pelaihari 6 Awaliyah 

108. Raudatul Jannah Murung Keramat 3 Wustho 

109. Laila Sari Lupak 6 Awaliyah 

120. Novianti Buntok 1 Wusho 

121. Herlina Sungai Tabuk 3 Wustho 

122. Afifah Sungai Tabuk 3 Awaliyah 

123. Mus’idah Sungai Tabuk 6 Awaliyah 

124. Royani Martapura 5 Awaliyah 

 Sumber Data: Pengelola Asrama Putri Datu Guat 2020 

B. Hasil Penelitian  

Seluruh data yang terkumpul yang peneliti dapatkan dari hasil observasi 

dan wawancara serta dokumentasi  itu dapat dipaparkan dalam sebuah bentuk 

deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang di peroleh  ke dalam suatu 

bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah 

dipahami. Agar lebih terfokusnya penyajian data maka peneliti akan 

mengemukakan sesuai fokus permasalahan.  
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1. Bimbingan Akidah  Pondok  Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjary Dalam Pagar Ulu Martapura Timur 

 

Bimbingan akidah di pondok pesantren Salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari khususnya di asrama putri Datu Guat tidak terlepas dari peran 

para asatidzah yang mempunyai pengetahuan agama yang sangat baik. Dalam hal 

bimbingan akidah para asatidzah sudah ada upaya bimbingan yang dilakukan 

dalam bentuk pengajian kitab akidah.  

Berdasarkan observasi peneliti tentang bimbingan akidah di asrama putri 

Datu Guat,  terdapat pengajian kitab Sifat 20 karangan Syekh  Utsman bin Yahya 

Batawi. Pengajian kitab ini  dilaksanakan pada hari jum’at jam 09:30- selesai di 

aula pondok pesantren. pengajian ini pada umumnya diikuti oleh santriwati dan 

juga alumni  pondok pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 

Pengajian kitab sifat 20 dibimbing langsung oleh Ustadzah Junaizah.  

Ustadzah Junaizah adalah alumni dari Madrasah Sullamul ‘Ulum yang 

sekarang berubah nama menjadi pondok pesantren Salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari  di desa Dalam Pagar. Kemudian beliau mengikuti ujian 

persamaan MIN tahun 1980, MTsn tahun 1981 dan MAN 1983. Temuan data 

tersebut sesuai dengan wawancara penulis kepada Ustadzah Junaizah berikut hasil 

wawancaranya: 

“Untuk riwayat pendidikan  ibu sekolah SD dan Alhamdulillah lulus tapi 

ijazahnya hilang, lalu ibu masuk di Madrasah Sullamul ‘Ulum Dalam Pagar, 

kemudian ibu  mengikuti ujian persamaan MIN tahun 1980, MTsn tahun 1981 

dan MAN 1983 dan alhamdulillah lulus. Setelah itu ibu masuk IAIN fakultas 

syariah tapi tidak sampai lulus “
3
 

 

                                                             
3 Wawancara dengan Junaizah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Jum’at 07 Agustus 2020 
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 Metode yang diterapkan ustadzah Junaizah dalam pengajian sifat 20 yaitu 

dengan  membacakan kemudian ustadzah menjelaskan materi pada kitab sifat 20  

tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dan santriwati yang mengikuti 

pengajian  mendengarkan, memperhatikan dan mencatat  penjelasan yang 

dijelaskan oleh ustadzah.  

Adapun materi-materi  yang disampaikan oleh para asatidzah meliputi: 

a. Iman Kepada Allah Swt 

Materi yang diajarkan kepada santriwati asrama putri Datu Guat  yaitu 

tentang kepercayaan kepada Allah Swt. sifat-sifat Allah (sifat 20). Materi percaya 

kepada Allah Swt. adalah 20 sifat wajib yaitu wujud, qidam, baqa, 

mukhalafatuhulil hawadis, qiyamuhu ta’ala binafsihi, wahdaniat, qudrat, iradat, 

ilmu, hayat, sama’, bashar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, 

basiran, mutakalliman, 20 sifat mustahil yaitu adam, huduts, fana, mumatsalatuhu 

lilhawadits, qiyamuhu bigairihi, taadud, ajiz, karahah, jahil, maut, shamamun, 

‘ummun, bukmun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan,  dan ashamma, a’maa, abkam, 

dan 1 sifat harus. 

Temuan data tersebut sesuai dengan wawancara penulis kepada Ustadzah 

Mukarromah  berikut hasil wawancaranya: 

“Bimbingan akidah kepada santriwati di pondok pesantren ini  dengan cara 

pembelajaran dan penjelasan kitab akidah yaitu kitab sifat 20, akidah 

islamiyah, akidah sanusiah dan kitab Kitabussa’adah. 20 sifat wajib yaitu 

wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhulil hawadis, qiyamuhu ta’ala binafsihi, 

wahdaniat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama’, bashar, kalam, qadiran, 

muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakalliman. 20 sifat mustahil 

yaitu adam, huduts, fana, mumatsalatuhu lilhawadits, qiyamuhu bigairihi, 

taadud, ajiz, karahah, jahil, maut, shamamun, ‘ummun, bukmun, ajizan, 

karihan, jahilan, mayitan,  dan ashamma, a’maa, abkam, dan 1 sifat harus. 

Dengan cara pembelajaran dan penjelasan tersebut diharapkan santriwati 
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minimal mengetahui dan hafal akan sifat 20 tersebut dan tempat  belajarnya di 

asrama putri dan di sekolah”
4
.  

 

Penulis juga melakukan wawancara dengan ustadzah Junaizah, berikut 

hasil wawancaranya: 

“Pengajian kitab sifat 20 karangan Syekh Utsman bin Yahya Batawi saya 

adakan hari jum’at pagi. Isi materi kitab tersebut yaitu mengenal sifat-sifat 

yang wajib, mustahil dan yang harus bagi Allah Swt. dan juga mengenal sifat-

sifat yang wajib, mustahil dan harus  bagi Rasulullah SAW”.
5
 

 

b. Iman kepada Malaikat  

Materi yang  diajarkan kepada santriwati adalah tentang kepercayaan 

kepada  malaikat Allah Swt. santriwati wajib mengetahui dan menghafal nama-

nama 10 malaikat beserta tugasnya. Adapun 10 malaikat yang wajib untuk 

diketahui dan dihafal oleh santriwati asrama putri Datu Guat yaitu: Jibril, Mikail, 

Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atit, Malik, Ridwan.  

Temuan data tersebut sesuai dengan wawancara penulis kepada Ustadzah 

Mukarromah berikut hasil wawancaranya: 

“Santriwati pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

kami wajibkan menghafal dan mengetahui nama-nama 10 malaikat yaitu: 

Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atit, Malik, Ridwan”.
6
 

 

c. Iman  kepada kitab-kitab 

Materi yang diajarkan kepada santriwati adalah tentang kepercayaan 

kepada kitab Allah Swt. santriwati wajib mengetahui dan hafal 4 nama kitab serta 

                                                             
4 Wawancara dengan Mukarromah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 04 Desember 2020 
 
5 Wawancara dengan Junaizah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Jum’at 07 Agustus 2020 

 
6 Wawancara dengan Mukarromah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 04 Desember 2020 
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kepada Nabi siapa  kitab itu diturunkan atau diwahyukan. Adapun nama kitab 

tersebut yaitu:  

1) Kitab taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa 

A.S 

2) Kitab Zabur diturunkan adalah kitab Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Daud A.S 

3) Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa A.S 

4) Kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. 

Temuan data tersebut sesuai dengan wawancara penulis kepada Ustadzah 

Mukarromah berikut hasil wawancaranya: 

“Materi yang diajarkan kepada santriwati adalah tentang kepercayaan kepada 

kitab Allah Swt. santriwati wajib mengetahui dan hafal 4 nama kitab serta 

kepada Nabi siapa kitab itu diturunkan atau diwahyukan. Adapun nama kitab 

tersebut yaitu: Kitab taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Musa A.S, Kitab Zabur diturunkan adalah kitab Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Daud A.S, Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Isa A.S, Kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW “.
7
 

 

d. Iman kepada Nabi dan Rasul 

Materi tauhid yang harus diajarkan kepada santriwati adalah tentang 

kepercayaan kepada Nabi dan Rasul Allah Swt. yaitu santriwati wajib mengetahui 

dan hafal 25 Nabi dan Rasul. Adapun nama 25 Nabi dan Rasul tersebut yaitu: 

Adam A.S, Idris A.S, Nuh A.S, Hud A.S, Saleh A.S, Ibrahim A.S, Luth A.S, 

Ismail A.S, Ishak A.S, Ya’kub A.S, Yusuf A.S, Ayub A.S, Syuaib A.S, Harun 

                                                             
7 Wawancara dengan Mukarromah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 04 Desember 2020 
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A.S, Musa A.S, Ilyasa A.S, Zulkifli A.S, Daud A.S Sulaiman A.S, Ilyas A.S 

Yunus A.S, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. 

Temuan data tersebut sesuai dengan wawancara penulis kepada Ustadzah 

Mukarromah berikut hasil wawancaranya: 

“Santriwati wajib mengetahui dan hafal 25 Nabi dan Rasul nama 25 Nabi dan 

Rasul tersebut yaitu: Adam A.S, Idris A.S, Nuh A.S, Hud A.S, Saleh A.S, 

Ibrahim A.S, Luth A.S, Ismail A.S, Ishak A.S, Ya’kub A.S, Yusuf A.S, Ayub 

A.S, Syuaib A.S, Harun A.S, Musa A.S, Ilyasa A.S, Zulkifli A.S, Daud A.S 

Sulaiman A.S, Ilyas A.S Yunus A.S, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad 

SAW”.
8
 

 

e. Iman kepada Hari Kiamat 

Berdasarkan hasil wawancara penulis materi tauhid yang  diajarkan kepada 

santriwati adalah tentang kepercayaan kepada hari kiamat atau hari akhir. 

santriwati wajib mengetahui dan percaya bahwa adanya kehidupan setelah mati. 

Seperti alam barzakh, siratal mustakim,  mizan (timbangan amal perbuatan selama 

didunia), bagi orang menerima catatan amal dengan tangan kanan maka surga 

yang penuh nikmat sebagai tempat balasan bagi orang mukmin, dan bagi mereka 

yang menerima catatan amal dengan tangan kiri maka neraka adalah tempat 

balasan dan azab bagi orang orang kafir. 
9
 

f. Iman kepada Qadha dan Qadar  

Berdasarkan hasil wawancara penulis materi tauhid yang harus diajarkan 

kepada santriwati adalah tentang kepercayaan kepada qadha baik dan qadar buruk. 

Materi percaya kepada qadha  baik dan qadar buruk adalah mereka percaya dan 

                                                             
8 Wawancara dengan Mukarromah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 04 Desember 2020 

 
9 Wawancara dengan Mukarromah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 04 Desember 2020 
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yakin bahwa setiap amal baik yang mereka lakukan di dunia akan dibalas dengan 

kebaikan pula di akhirat dan setiap amal jahat di dunia akan di balas dengan  

kejahatan di akhirat kelak.
10

 

2. Bimbingan Ibadah Pondok  Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari Dalam Pagar Ulu Martapura Timur 

 

Di asrama putri Datu Guat pengelola dan asatidzah membentuk kegiatan 

bimbingan ibadah rutin  untuk santriwati yang kemudian dibuat dalam sebuah 

jadwal berikut ini: 

TABEL 4.5 Jadwal Kegiatan di Asrama Putri Datu Guat 

No Hari/jam kegiatan Kegiatan 

bimbingan 

Tempat kegiatan 

1. Minggu /19.00-

19.40 

Mengaji Al-Quran Di Aula asrama putri 

2. Senin/07.00-08.00 

(Kondisional) 

 

Setor Hafalan 

 

 

Di Rumah Ustadzah 

Nurusshobah 

3. Selasa/ 19.00-20.00 Membaca shalawat 

Nariyah 

Pengajian kitab 

Tanbihul Ghafilin 

Di Aula asrama putri 

oleh Ustadzah 

Zunaijah 

4. Rabu/ 19.00-19.30 

 

 

Rabu/ 19.30-selesai 

Pembacaan dalail 

al-khairat, Ratibul 

Hadad dan aqidatul 

awam 

Pengajian kitab Al-

Akhlak Lil Banat 

Di Aula asrama putri 

Ustadzah 

Mukarromah 

5. Kamis/ 19.00-selesai Membaca  Burdah 

dan Al-kahfi 

Di Aula asrama putri 

6. Jumat/ 09.00-selesai 

 

Jumat/ 19.00-selesai 

Taklim kitab Sabilal 

Muhtadin 

Pembacaan maulid 

simtudduror dan Al-

Di Rumah Ustadzah 

Zunaijah 

                                                             
10 Wawancara dengan Mukarromah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 04 Desember 2020 
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fiyah Di Aula Asrama 

putri 

7. Sabtu/19.00-selesai Pembelajaran 

Nahwu dan Saraf 

Di Aula asrama putri 

Sumber: Ketua Pengelola Asrama Putri Datu Guat Tahun 2020 

Sesuai hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan 

di pondok  pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari khususnya 

di asrama putri Datu Guat,  bentuk bimbingan ibadah yang dilaksanakan oleh 

pembimbing adalah sebagai berikut:  

a. Bimbingan Salat  

Salat adalah kewajiban bagi seluruh umat islam dan juga salat merupakan 

tiang agama yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Untuk itulah semua santriwati 

perlu mendapatkan bimbingan lebih mendalam bukan hanya sekedar teori tetapi 

juga praktek yang berkaitan  erat dalam  hal upaya bimbingan keagamaan pada 

santriwati yang lebih baik di pondok pesantren. Hal ini bertujuan agar ibadah salat 

lebih dihayati, dan diamalkan oleh santriwati serta santriwati tidak melalaikan 

salat dalam kesehariannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadzah Mukarromah selaku ketua 

pengelola  asrama putri Datu Guat pondok pesantren Salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari bahwa di asrama putri Datu Guat sudah ada kegiatan dalam 

bimbingan ibadah salat lima waktu dan wiridan lainnya. Berikut ini hasil 

wawancaranya: 

“Bimbingan ibadah seperti salat lima waktu dan wiridan lainnya di pondok 

pesantren atau diasrama putri Datu Guat dibimbing secara tidak langsung, 

alasannya karena kami tidak cukup waktu untuk terjun langsung membimbing 

mereka dan selama ini belum ada ibu asrama khusus yang tinggal disana. 
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Bimbingan secara langsung kepada santriwati asrama  Datu Guat kami 

lakukan atau laksanakan hanya melewati pengajian-pengajian kitab setiap 

malam diasrama tersebut”.
11

 

 

Berdasarkan observasi yang  penulis lakukan di asrama putri Datu Guat 

ada beberapa santriwati yang secara rutin bangun jam 04:00 pagi untuk 

melaksanakan salat tahajud yang biasanya dikerjakan sendiri dikamar masing-

masing. Kemudian dari divisi keagamaan atau mereka yang sudah bangun lebih 

dulu membangunkan santriwati yang lain untuk melaksanakan salat subuh 

berjamaah di musholla. Sebelum salat subuh santriwati terlebih dahulu salat sunah 

qabliyah subuh masing-masing. lalu santriwati salat subuh berjamaah. Salat subuh 

biasanya dipimpin oleh ketua lorong atau kaka senior yang dilakukan secara 

bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh ketua pengelola. Kemudian 

santriwati membaca wirid dan zikir subuh. Setelah selesai secara bersama-sama 

santriwati membaca surah yasin, al-waqiah dan al-mulk. Setelah selesai kemudian 

dilanjutkan membaca matan jurmiah dan membaca tashrif. Setelah selesai 

santriwati pun melaksankan salat sunnah isyraq berjamaah yang juga dipimpin 

oleh ketua lorong atau kaka senior sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh ketua 

pengelola.  

Temuan data tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada 

Awaliah selaku devisi keagamaan di asrama putri Datu Guat, berikut hasil 

wawancaranya: 

“untuk salat subuh berjamaah, santriwati yang tidak berhalangan diwajibkan 

untuk mengikuti salat subuh di mushalla/aula asrama putri. Untuk imam salat 

subuh dan isyraq berjamaah, biasanya bergantian dari ketua lorong, devisi 

                                                             
11 Wawancara dengan Mukarromah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 04 Desember 2020 
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keagamaan maupun kaka senior yang ada di asrama putri Datu Guat. Setelah 

salat subuh membaca wirid, dilanjutkan membaca surah yasin, al-waqiah, dan 

al-mulk. Setelah itu secara bersama-sama kami membaca matan jurmiah dan 

tashrif. Setelah selesai membaca matan jurmiah dan tashrif,  tepat pada jam 

06:30 kami salat isyraq berjamaah dan baca do’a.”
12

 

 

Sebelum berangkat ke sekolah,  pada jam 08:00 pagi santriwati rutin 

mengerjakan salat sunnah dhuha yang dilaksanakan sendiri-sendiri dikamar. 

Sedangkan untuk Salat zuhur, ashar, magrib dan isya santriwati salat sendiri 

dikamar masing-masing kecuali untuk malam jum’at salat magrib dilakukan 

secara berjamaah dilanjutkan membaca wirid dan membaca burdah secara 

bersama-sama. 

Adapun metode yang diterapkan pembimbing selama membimbing 

santriwati asrama putri Datu Guat yaitu metode  keteladanan dan pembiasaan dari 

pembimbing dimana santriwati asrama putri Datu Guat diarahkan untuk 

membiasakan salat baik itu salat fardhu maupun salat sunnah meliputi salat 

sunnah tahajud, rawatib, isyraq, dhuha dan witir. Pembimbing juga menggunakan 

metode nasihat dimana pembimbing menyampaikan pembelajaran yang berkaitan 

dengan ibadah diasrama putri datu Guat. 

b. Bimbingan ibadah Puasa  

Ibadah puasa ada yang diwajibkan dan ada yang di sunnahkan. Ibadah 

puasa yang wajib seperti pada bulan ramadhan. Sedangkan puasa yang di 

sunnahkan misalnya puasa pada hari senin dan kamis, puasa pada bulan 

muharram, puasa daud, puasa arafah, puasa nisfu sya’ban, dan puasa  yaumul 

bidh. Pada bulan ramadhan santriwati dipulangkan ke kampung halamannya 

                                                             
12 Wawancara dengan Teti Wulandari, ketua Lorong Asrama Putri Datu Guat Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 05 November  2020 
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masing-masing untuk berpuasa ramadhan bersama keluarga. Akan tetapi, ada 

beberapa santriwati yang tidak bisa pulang kampung dan memilih menetap di 

asrama dan berkegiatan disana.  Santriwati yang tidak pulang ke kampung 

halaman mereka mengadakan kegiatan rutin di bulan ramadhan. Kegiatan itu 

seperti tadarus Al-Quran one day one juz, menghafal, mutola’ah, buka bersama 

(bukber) dan khataman Al-Quran pada terakhir bulan ramadhan.  

Temuan data tersebut sesuai dengan wawancara penulis kepada ketua 

asrama lantai 2 yang bernama Teti Wulandari, berikut hasil wawancaranya: 

 “Pada bulan Ramadan kami mengadakan kegiatan One day One Juz yaitu tadarus 

Al-Quran 1 hari 1 juz, menghafal dan menyetor hafalannya, muthola’ah, buka 

bersama, dan khataman Al-Quran pada terakhir bulan ramadhan”.
13

 

Santriwati asrama putri Datu Guat juga membiasakan untuk berpuasa 

sunnah. Puasa sunnah  yang biasanya dikerjakan oleh santriwati meliputi puasa 

sunnah pada hari senin dan kamis, puasa asyura, puasa bulan sya’ban,  puasa 6 

hari pada bulan syawal dan juga puasa arafah. Temuan data ini sesuai dengan 

wawancara penulis santriwati yang bernama Awaliah, berikut hasil 

wawancaranya: “untuk berpuasa sunnah di asrama putri tidak diwajibkan tapi 

dianjurkan aja. Siapa yang mau puasa maka akan dibangunkan untuk makan sahur 

bersama di lorong”.
14

 

Metode yang diterapkan oleh pembimbing dalam membimbing santriwati 

yaitu metode pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan oleh ustadzah kepada 

                                                             
13 Wawancara dengan Teti Wulandari, Ketua Lorong  Asrama Putri Datu Guat Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 01 Desember 2020 

 
14 Wawancara dengan Awaliah,  Devisi Keagamaan Asrama Putri Datu Guat Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 05 November 2020 
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santriwati. Keteladanan dari pembimbing sangat penting karena secara visual 

santriwati akan meniru kegiatan yang positif yang dilakukan pembimbing selama 

berpuasa dan santriwati juga membiasakan untuk berpuasa sunnah seperti puasa 

sunnah pada hari senin dan kamis, puasa asyura, puasa bulan sya’ban,  puasa 6 

hari pada bulan syawal dan juga puasa arafah 

c. Bimbingan membaca dan menghafal Al-Quran 

Berdasarkan observasi penulis di asrama putri Datu Guat terdapat 

bimbingan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kegiatan membaca Al-

Quran rutin dilakukan pada malam senin setelah salat magrib yang bertempat di 

musolla asrama putri. Kegiatan membaca Al-Quran biasanya dilakukan secara 

berkelompok dan secara bergantian dibimbing oleh kaka senior, ketua lorong 

maupun dari devisi keagamaan yang mempunyai kemampuan membaca Al-Quran 

dengan baik. Teknik pengajaran Al-Quran yang dilakukan oleh pembimbing 

dalam mengajar yaitu secara bergiliran masing-masing satu orang santriwati 

menghadap pembimbing kemudian santriwati membaca Al-Quran dan 

pembimbing mengoreksi apabila ada kesalahan. Hal ini bertujuan agar lebih 

efektif dan dapat memudahkan pembimbing dalam membimbing santriwati untuk 

membaca Al-Quran. Sehingga perhatian pembimbing terfokus pada satu orang 

santriwati.  

Santriwati asrama putri Datu Guat  juga rutin untuk menghafal Al-Quran. 

Bimbingan menghafal al-Quran ini rutin dilakukan pada hari senin yang 

dibimbing oleh ustadzah Nurusshobah. Santriwati yang sudah hafal biasanya di 

setorkan ke pembimbing. Tujuan dilaksanakannya bimbingan menghafal Al-
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Quran adalah karena, pertama pondok pesantren identik dengan tahfidz  jadi 

terasa ada yang kurang jika sebuah pondok pesantren tidak ada pelaksanaan 

program tahfidzul Quran. Kedua, karena dengan menghafal Al-Quran santriwati 

diharapkan lebih mudah memahami dan mengamalkan Al-Quran, karena dengan 

menghafal Al-Quran santriwati akan terbiasa dengan Al-Quran dan akan 

mencintai Al-Quran. Kemampuan santriwati dalam menghafal Al-Quran juga 

bervariasi ada santriwati yang sudah hafal 20 juz, ada yang 15 juz, ada yang 2 juz 

dan ada yang baru memulai menghafal  dari juz 30. Dalam proses menghafal Al-

Quran santriwati menggunakan metode talaqqi. Metode talaqqi yaitu metode 

menghafal Al-Quran dengan cara menyetorkan atau memperdengarkan hafalan 

yang baru dihafal kepada seorang guru atau pembimbing. Setelah itu santriwati 

tinggal muroja’ah (mengulang) agar tetap terjaga hafalannya. 

d. Bimbingan zikir dan Bimbingan sholawat  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa santriwati asrama putri 

Datu Guat dibimbing langsung untuk membaca zikir ratibul hadad setelah selesai 

salat magrib. Zikir ratibul hadad yaitu kumpulan zikir dan doa yang disusun oleh 

Imam Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Untuk pembacaan ratibul hadad di baca 

secara bersama-sama yang dipimpin oleh ustadzah Mukarromah. Temuan data 

tersebut selain dari peneliti mengikuti secara langsung kegiatan tersebut. peneliti 

juga melakukan wawancara dengan salah satu santriwati asrama putri Datu Guat 

yang bernama Raudah, berikut hasil wawancaranya: “Ba’da magrib kami  ada 
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kegiatan  membaca zikir Ratibul Hadad yang dibaca secara bersama-sama 

dipimpin langsung oleh ustadzah Mukarrromah”. 
15

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di asrama putri Datu Guat 

ada kegiatan bimbingan sholawat yaitu pembacaan sholawat Maulid Habsyi 

Simtudduror, Dalail al-Khairat, sholawat nariyah dan membaca burdah. yang 

dibimbing langsung oleh ketua pengelola asrama putri yaitu ustadzah 

Mukarromah. Maulid Simtudduror adalah karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-

Habsyi. Maulid simtudduror ini juga biasa disebut masyarakat dengan sebutan 

maulid habsyi yang merujuk pada nama pengarangnya.  Kegiatan ini dilaksanakan 

1 kali seminggu yaitu pada malam sabtu khusus untuk santriwati di asrama putri 

Datu Guat maupun orang-orang yang terkait di asrama putri Datu Guat. Orang-

orang yang terkait  diantaranya yaitu sahabat-sahabat Ustadzah Mukarromah. 

Setelah pembacaan maulid simtudduror selesai, dilanjutkan dengan membaca Al-

fiyah.  Sedangkan untuk pembacaan shalawat dalail al-khairat dilaksanakan 

dimalam kamis yang juga dipimpin oleh ketua pengeola asrama putri Datu Guat 

dan untuk kegiatan membaca burdah dilaksanakan dimalam jumat setelah magrib 

yang dipimpin oleh kaka senior di asrama putri Datu Guat. 

Kegiatan bimbingan zikir dan sholawat  di asrama putri Datu Guat 

termasuk dalam metode keteladanan dari ustadzah untuk membaca zikir dan 

sholawat. Bimbingan zikir dan sholawat juga menerapkan metode pembiasaan 

yang mana santriwati asrama putri Datu Guat sudah terbiasa untuk membaca zikir 

dan bersholawat kepada Rasulullah, memuji Nabi dengan syair-syair pujian.  

                                                             
15 Wawancara dengan Raudah, Santriwati Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 25 Novermber 2020 
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3. Bimbingan Akhlak Pondok  Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjary Dalam Pagar Ulu Martapura Timur   

 

Berdasarkan observasi peneliti tentang bimbingan akhlak di asrama putri 

Datu Guat,  terdapat pengajian kitab tanbihul ghafilin  karangan Abu Laits As 

Samarqandi. Pengajian kitab ini  dilaksanakan pada hari selasa jam 19:00- selesai 

di Aula asrama putri Datu Guat. pengajian ini diikuti oleh santriwati  asrama putri 

Datu Guat pondok pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 

Pengajian kitab  tanbihul ghafilin  dibimbing langsung oleh Ustadzah Junaizah.   

Metode yang diterapkan ustadzah Junaizah dalam pengajian kitab tanbihul 

ghafilin  yaitu dengan  membacakan kitab kemudian ustadzah menjelaskan materi 

pada kitab tanbihul ghafilin  tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dan 

santriwati yang mengikuti pengajian mendengarkan, memperhatikan dan mencatat  

penjelasan yang dijelaskan oleh ustadzah. Materi yang dijelaskan oleh ustadzah 

yaitu Bab 12 halaman 19 tentang sifat surga dan isinya. 

Pada asrama putri Datu Guat juga ada kegiatan pengajian kitab Al-

Akhlaaqi Lilbanaat yang dibimbing oleh ustadzah Mukarromah. Ustadzah 

Mukarromah adalah alumni dari  pondok pesantren Salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari  di desa Dalam Pagar. Beliau  membimbing santriwati di 

asrama putri Datu Guat sejak tahun 2011-2012 dan mengajar di Madrasah sejak 

tahun 1986, saat itu beliau masih duduk di kelas II wustho/Tsanawiyah (Sekolah 

sambil mengajar). Adapun riwayat pendidikan ustadzah Mukarromah akan 

dijelaskan melalui hasil wawancara penulis dengan ustadzah Mukarromah, berikut 

hasil wawancaranya: 
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“Saya tamat SD (Bani Arsyad) tahun 1984-1985. Lalu melanjutkan ke 

Tsanwiyah kurikulum 2 Diniyah. Pada  tahun 1987-1988  lulus dari Mts. Pada  

Tahun 1988-1989 lulus dari Tsanawiyah Diniyah. Tahun 1990-1991 saya 

lulus dari Madrasah Aliyah Diniah pondok pesantren Salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya tidak melanjutkan ke madrasah aliyah 

untuk  kurikulumnya”.
16

 

 

Pengajian kitab ini dilaksanakan pada rabu malam setelah santriwati salat 

magrib. Kitab yang digunakan adalah kitab “Al-Akhlaaqi Lilbanaat” karya Umar 

bin Ahmad al-Baraja. Isi materi kitab tersebut adalah tentang akhlak, yang di 

dalamnya terdapat 19  materi. Materi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Akhlak  

2) Kewajiban anak perempuan kepada Allah Swt. 

3) Kisah yang nyata 

4) Kewajiban seorang anak perempuan terhadap Nabi-Nya 

5) Ringkasan akhlaknya Nabi Muhammad SAW 1 

6) Ringkasan akhlaknya Nabi Muhammad SAW 2 

7) Apa kewajibanmu terhadap orang tua? 

8) Kisah yang nyata  

9) Apa kewajibanmu terhadap saudara laki-laki dan saudara 

perempuanmu? 

10) Persatuan itu sumber kekuatan  

11) Apa kewajiban terhadap kerabatmu? 

12) Abu Talhah Al-Ansari dan kerabatnya? 

13) Apa kewajibanmu terhadap pembantumu? 

                                                             
16 Wawancara dengan Mukarromah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 04 Desember 2020 
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14) Cara memperlakukan pembantu 

15) Apa kewajibanmu terhadap tetanggamu? 

16) Kisah yang nyata 

17)  Apa kewajibanmu terhadap guru-gurumu? 

18) Kisah yang nyata 

19) Apa kewajibanmu terhadap teman temanmu? 

Temuan data tersebut didukung dengan hasil wawancara penulis kepada 

Ustadzah Mukarromah, Berikut hasil wawancaranya: 

“Salah satu bimbingan akhlak di asrama putri Datu Guat adalah dengan 

metode pembelajaran kepada semua santriwati yaitu bimbingannya 

mengadakan ta’lim kitab Al-Akhlaqi Lilbanaat yang diadakan pada rabu 

malam setelah salat magrib tempatnya di aula”.
17

 

 

Metode yang diterapkan ustadzah Mukarromah dalam pengajian kitab Al-

Akhlaaqi Lilbanaat yaitu dengan  membacakan kitab sambil menanyakan tentang 

hukum nahwu sharafnya kemudian ustadzah menterjemahkan dan menjelaskan 

materi pada kitab Al-Akhlaaqi Lilbanaat tersebut dengan bahasa yang mudah 

dipahami. Santriwati mendengarkan, memperhatikan dan mencatat  penjelasan 

yang dijelaskan oleh ustadzah. 

Adapun bentuk bimbingan akhlak akan dijelaskan lebih lanjut dalam dua 

kategori yaitu bimbingan akhlak kepada guru dan bimbingan akhlak kepada 

sesama teman sebagai berikut: 

 

 

                                                             
17 Wawancara dengan Mukarromah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 04 Desember 2020 
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a. Bimbingan akhlak kepada guru  

Bimbingan akhlak kepada guru yang dilakukan oleh pengelola asrama putri 

Datu Guat kepada santriwati di pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari memberikan keteladanan atau contoh, pembiasaan, nasihat atau 

pembelajaran. 

Temuan data tersebut di dukung dengan hasil wawancara kepada ustadzah 

Junaizah. Berikut hasil wawancaranya: 

“Dalam membimbing akhlak santriwati, cara atau metode yang digunakan 

yaitu keteladanan, jadi kita harus mencontohkan terlebih dahulu kepada 

santriwati bagaimana akhlak yang baik (terpuji) lalu mereka akan melihat dan 

mencontoh. Kami juga menggunakan metode pembiasaan. Santriwati harus 

membiasakan berakhlak yang terpuji apalagi dengan guru disekolah lebih lagi 

dengan orang tua di rumah. Apabila santriwati tidak sopan dengan guru atau 

siapapun yang lebih tua maka akan ditegur atau diberi nasihat”.
18

 

  

Semua akhlak yang dicontohkan (keteladanan) dan diajarkan oleh para 

ustadzah kepada santriwati kemudian diterapkan dan menjadi kebiasaan mereka 

seperti berprilaku sopan santun baik itu pembicaraan maupun perbuatan, mentaati 

tata tertib yang telah ditetapkan oleh para pengelola, dan disiplin.  Sopan santun 

baik itu dari segi pembicaraan maupun perbuatan misalnya santriwati diasrama 

putri Datu Guat menggunakan bahasa halus terhadap guru, adab santriwati ketika 

keluar dari rumah guru yang mana santriwati berusaha tidak membelakangi guru 

saat keluar rumah guru tersebut, adab para santriwati ketika dipanggil oleh ustadz 

maupun ustadzah. Data tersebut sesuai dengan wawancara dengan salah satu 

santriwati yang bernama Norhasanah, berikut hasil wawancaranya: 

                                                             
18 Wawancara dengan Junaizah, Ustadzah Asrama Putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Jum’at 07 Agustus 2020 
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”Amun dikiyau guru, biasanya ulun lawan kekawanan langsung memenuhi 

panggilan guru tersebut lawan kada menunda-nunda. Menurut ulun  guru 

adalah pemilik ilmu yang lebih tinggi jadi seorang murid harus memenuhi 

panggilannya (guru)”.
19

 

 

Apabila dipanggil guru, biasanya saya dan teman-teman langsung memenuhi 

panggilan guru tersebut dan tidak menunda-nunda. Menurut saya seorang guru 

adalah pemilik ilmu yang lebih tinggi sehingga seorang murid harus memenuhi 

panggilannya (guru) 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, peneliti  pernah melihat 

santriwati yang sedang berjalan kemudian berpapasan dengan salah satu ustadzah, 

setelah itu santriwati tersebut mengucapkan salam dan menundukkan badannya 

dan lalu santriwati menghampiri dan mencium tangan ustadzah tersebut, ketika 

ditanya mengapa mereka melakukan hal tersebut, mereka menjawab bahwa kami 

selalu diajarkan untuk menghormati orang lain terlebih lagi kepada 

ustadz/ustadzah yang sudah mendidik kami, oleh sebab itu apabila bertemu 

ustadzah kami selalu menyapa dan mengucapkan salam sambil menundukan 

badan, menghampiri dan mencium tangan ustadzah tersebut. ketika lewat didepan 

mereka, karena kami menghormati ustadz/ ustadzah yang banyak sekali 

memberikan ilmu  kepada kami. Dari kejadian tadi sangat jelas bahwa bimbingan 

akhlak dengan metode keteladanan sangat membekas di jiwa santriwati. 

 Menurut beberapa orang santriwati asrama putri Datu Guat yang bernama: 

Sri Mardiati, Miati, dan Awaliah berkaitan dengan adab ini, mereka memilih 

untuk berhenti di tempat dengan sikap tunduk agar guru berjalan terlebih dahulu. 

                                                             
19 Wawancara dengan Norhasanah, Santriwati Asrama Putri Datu Guat Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 10 November 2020 
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Karena hal ini merupakan bentuk penghormatan santriwati kepada guru dan sudah 

menjadi kebiasaan para santriwati di pondok pesantren Salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-banjari khususnya asrama putri daru guat. Sehingga ketika 

para santriwati berpapasan di suatu tempat mereka akan spontan untuk berhenti 

ditempat. Berkaitan dengan kedisiplinan santriwati berusaha untuk tetap waktu 

baik itu saat berkegiatan diasrama, pembelajaran dengan  ustadzah maupun saat 

kesekolah.
20

 

b. Bimbingan akhlak kepada sesama santriwati  

Sikap kepribadian santriwati juga tidak terlepas dari yang namanya bergaul 

dengan sesamanya di dalam lingkungan pondok pesantren. Setiap hari santriwati 

selalu bersama-sama dalam hal apapun, baik dalam hal ibadah, belajar bahkan 

dalam hal bergaulpun mereka selalu bersama-sama.  Dalam hal ini pembimbing 

membiasakan santriwati asrama putri Datu Guat untuk berakhlak yang baik 

terhadap sesama santriwati.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di asrama putri Datu 

Guat santriwati dibiasakan oleh pembimbing untuk menggunakan kata kata yang 

baik dalam berbicara, ramah terhadap sesama, selalu memiliki sikap saling tolong 

menolong terhadap sesama santriwati, memiliki sikap tanggung jawab  terhadap 

kewajiban sebagai santriwati, saling mengingatkan kepada sesama,serta santriwati 

asrama putri saling menghormati antar teman sekamar maupun teman satu asrama 

dan terlebih lagi santriwati asrama putri harus menghormati kepada ketua asrama 

yang telah ditunjuk oleh pengelola asrama putri. 

                                                             
20 Wawancara dengan Sri Mardiati, Miati dan Awaliah, Santriwati Asrama Putri Datu 

Guat Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 05 November 2020 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan santriwati yang bernama Awaliah  

selaku koor keagamaan diasrama Putri, bahwa ia tidak pernah lelah dalam  

menasehati teman teman tentang  pentingnya memiliki akhlak yang  baik. Jika ada 

santriwati yang melanggar tata tertib misalnya tidak mengikuti kegiatan 

keagamaan seperti tidak ikut salat berjamaah di musolla  dan tidak ikut pengajian 

kitab, ia tidak langsung memberikan sanksi tetapi terlebih dahulu memberikan 

nasihat akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran tata tertib tersebut, agar 

santiwati yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi.  Apabila sudah 

dinasehati santriwati tersebut tetap mengulangi kesalahan yang sama maka  akan 

diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal tersebut 

sesuai dengan tata tertib yang telah dibuat oleh pengelola yaitu bagi penghuni 

asrama yang terbukti melakukan atau melanggar salah satu dari beberapa tata 

tertib, akan diberikan peringatan baik secara lisan maupun tulisan serta dilaporkan 

kepada orang tua atau walinya dan dapat dikeluarkan dari lingkungan asrama, 

sesuai dengan berat atau ringannya perbuatan yang  dilakukannya. 

Pelanggaran yang pernah dilakukan santriwati asrama putri Datu Guat 

yaitu tidak piket kebersihan, meletakkan piring, ember, pakaian, sendal dan sepatu 

didepan kamar, masuk ke asrama menggunakan sendal maupun sepatu meskipun 

sendalnya bersih,  membuat kegaduhan seperti membunyikan musik yang keras 

yang menggangu santriwati lain, berkata kasar atau berkata tidak sopan kepada 

teman, tidak mengikuti salat berjamaah dan pengajian kitab, keluar malam tanpa 

izin, dan tidak mengumpulkan hp pada waktu yang ditentukan. Hal tersebut sudah  
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melanggar tata tertib yang telah di buat oleh pengelola asrama putri Datu Guat. 

Adapun tata tertib tersebut yaitu: 

1) Apabila jam 20.00 (setelah isya) para  penghuni asrama tidak 

diperkenankan untuk keluar asrama tanpa ada keperluan yang penting 

dan mendesak. Dan harus mendapatkan izin dari ketua asrama putri 

apabila ada kepentingan untuk keluar asrama 

2) Menjaga hubungan baik dengan tetangga dan jiran disekitar asrama 

serta menjaga tata krama dan sopan santun serta tradisi yang baik yang 

berlaku di lingkungan asrama 

3) Dilarang membunyikan radio atau televisi dan audio visual lainnya 

yang dapat mengganggu tetangga serta teman sekamar dan seasrama 

4) Dilarang bercanda, berteriak, dan hal lainnya sesama penghuni kamar 

dan atau penghuni asrama yang bisa menimbulkan kegaduhan hingga 

terdengar keluar asrama 

Menurut awaliah mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan apabila 

melanggar tata tertib diasrama putri Datu Guat itu tergantung kesalahan atau 

pelanggarannya. Santriwati yang tidak  piket kebersihan dan tidak mengikuti 

kegiatan keagamaan seperti tidak ikut salat berjamaah dan pengajian kitab di 

asrama, maka sanksinya adalah membersihkan Wc yang ada diasrama dan denda. 

Untuk denda meletakkan piring di depan kamar denda Rp.5000, meletakkan 

pakaian dan ember di depan kamar denda Rp.5000, meletakkan sendal dan sepatu 

di depan kamar denda Rp. 5000. Sedangkan untuk pelanggaran yang berat seperti 

keluar malam tanpa izin dan tidak mengumpulkan hp, maka akan diserahkan 
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kepada ketua pengelola asrama putri Datu Guat. Hal ini sesuai dengan peraturan 

asrama yang sudah ditempel di dinding asrama Putri Datu Guat. Peraturan 

tersebut yaitu:  

1) Dilarang meletakkan dan menumpuk piring, Baskom, pakaian maupun 

sendal dan sepatu di depan kamar 

2) Jangan masuk ke asrama menggunakan sendal maupun sepatu 

meskipun sendalnya bersih 

3) Jangan membuat kegaduhan (membunyikan musik yang keras), 

berkata kasar atau berkata tidak sopan 

Apabila melanggar akan mendapatkan sanksi dan point serta apabila 

masih melanggar selama tiga kali maka akan mendapatkan teguran 

langsung dari ketua pengelola asrama. 
21

 

C. PEMBAHASAN  

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka untuk  bimbingan 

keagamaan masih perlu ditingkatkan baik itu dari aspek akidah (Keimanan),  

ibadah yang terdiri dari salat, puasa, zikir dan membaca Al-Quran dan juga akhlak 

yang baik seperti menghormati guru, sopan santun dalam perbuatan maupun 

pembicaraan dan akhlak sesama santriwati di asrama Putri Datu Guat. Banyak 

faktor yang mempengaruhi santriwati sehingga memiliki ibadah maupun akhlak 

yang kurang baik, diantaranya adalah kurang perhatian dari keluarga dan ikut 

terbawa pergaulan teman yang kurang baik. 

                                                             
21 Wawancara dengan Awaliah, Devisi keagamaan Asrama Putri Datu Guat Pondok 

Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 05 November 2020 
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Pada bagian ini, peneliti akan menganalisis data yang telah terpapar di atas, 

setelah melakukan penelitian dan pengamatan, melihat kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang dilakukan di asrama putri Datu Guat Pondok Pesantren Salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bagian ini akan dibagi 3, yaitu bimbingan 

akidah, bimbingan ibadah, dan bimbingan akhlak pada asrama putri Datu Guat 

Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagaimana 

di bawah ini: 

1. Bimbingan Akidah pada asrama putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan peneliti diatas bahwa 

bimbingan akidah yang dilaksanakan di asrama putri Datu Guat pondok pesantren 

salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu dengan menggunakan  

metode pembelajaran dan penjelasan  kitab kitab akidah salah satunya kitab Sifat 

20, Aqidah Islamiyah,  kitabussa’adah dan Aqidah Sanusiah.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di asrama putri Datu 

Guat, pelaksanaan bimbingan akidah  yang menyangkut materi rukun iman  di 

asrama putri Datu Guat pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad 

Al-Banjari sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 

pada materi rukun iman yang dijelaskan oleh Asatidzah, yaitu sebagai berikut: 

a. Iman Kepada Allah Swt 

Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Swt suatu ajaran 

pokok yang menjadi titik mula ajaran  islam, kunci menuju gerbang islam dengan 

mengucapkan kalimat tauhid yang tertuang dalam dua kalimat syahadat. 

Mengenal dan menyakini Allah Swt dapat dilakukan dengan cara menggunakan 



 

89 
 

 
 

akal pikiran untuk memikirkan segala ciptaan Allah dan dengan cara mengerti 

akan nama-nama dan sifat-sifat-Nya dalam Al-Quran. Nama-nama Allah bisa 

dihafal dan dimengerti sebagaimana yang terdapat dalam 99 asmaul husna dan 

juga sifat Allah yang terdapat dalam sifat 20 baik itu sifat wajib maupun  sifat 

mustahil Allah Swt. 

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan akidah yang menyangkut materi 

rukun iman kepada Allah di asrama putri Datu Guat pondok pesantren salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa orang 

santriwati diantaranya: Raudah, Miati, Awaliah, Sri Mardiati, Norhasanah, dan 

Teti Wulandari yang mana mereka sudah hafal dan paham  terhadap materi yang 

disampaikan oleh pembimbing mengenai sifat 20 baik itu sifat wajib, sifat 

mustahil dan harus.  

b. Iman kepada Malaikat Allah  

Iman kepada Malaikat adalah rukun iman yang kedua. Malaikat berada di 

alam ghaib, tidak bersifat materi tetapi tabiatnya dapat menjelma ke alam materi. 

Malaikat memiliki tugas-tugas tertentu diantaranya adalah: mencabut nyawa, 

mencatat perbuatan manusia baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, 

mendoakan orang mukmin, membaca doa bersama orang-orang yang salat, 

mendengarkan bacaan Al-Quran serta hadir dalam salat-salat subuh dan ashar. 

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan akidah yang berkaitan dengan 

rukun iman kepada Malaikat Allah di asrama putri Datu Guat pondok pesantren 

salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah berjalan dengan baik. Hal 
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ini berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan enam orang santriwati 

diantaranya Raudah, Miati, Awaliah, Sri Mardiati, Norhasanah, dan Teti 

Wulandari yang mana mereka sudah hafal dan paham terhadap materi yang 

disampaikan oleh pembimbing mengenai materi iman kepada Malaikat Allah.  

c. Iman Kepada Kitab Allah 

Allah swt menurunkan ajaran-ajaran kepada para rasul untuk disampaikan 

kepada umatnya, dalam hal ini ajaran-ajaran tersebut telah termuat di dalam 

melalui kitab-kitab-Nya. Adapun nama kitab tersebut yaitu:  Kitab taurat adalah 

kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa A.S, Kitab Zabur diturunkan 

adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud A.S, Kitab Injil adalah 

kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa A.S, Kitab Al-Quran adalah kitab 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan akidah yang menyangkut materi 

rukun iman kepada kitab Allah di asrama putri Datu Guat pondok pesantren 

salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah berjalan dengan baik. Hal 

ini berdas-arkan observasi dan wawancara peneliti dengan enam orang santriwati 

diantaranya Raudah, Miati, Awaliah, Sri Mardiati, Norhasanah, dan Teti 

Wulandari yang mana mereka sudah hafal dan paham terhadap materi yang 

disampaikan oleh pembimbing tentang iman kepada kitab Allah.  

d. Iman kepada Rasul Allah  

Iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Rasul 

adalah orang yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Para 

rasul tidak diketahui bilangannya, namun yang nama-namanya disebutkan di 
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dalam Al-Quran adalah berjumlah 25 orang nabi dan rasul yaitu  Adam A.S, Idris 

A.S, Nuh A.S, Hud A.S, Saleh A.S, Ibrahim A.S, Luth A.S, Ismail A.S, Ishak 

A.S, Ya’kub A.S, Yusuf A.S, Ayub A.S, Syuaib A.S, Harun A.S, Musa A.S, 

Ilyasa A.S, Zulkifli A.S, Daud A.S Sulaiman A.S, Ilyas A.S Yunus A.S, Zakaria, 

Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. 

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan akidah yang menyangkut materi 

rukun iman kepada Rasul Allah di asrama putri Datu Guat pondok pesantren 

salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah berjalan dengan baik. Hal 

ini juga berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan enam orang 

santriwati diantaranya Raudah, Miati, Awaliah, Sri Mardiati, Norhasanah, dan 

Teti Wulandari yang mana mereka sudah hafal dan paham terhadap materi akidah 

yang disampaikan oleh pembimbing mengenai iman kepada Rasul Allah.  

e. Iman kepada hari akhir 

Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Beriman kepada 

hari akhir berarti percaya dengan adanya hari kiamat. Berikut adalah nama-nama 

hari akhir yang menggambarkan keadaan hari kiamat yaitu: Hari kebangkitan 

sesudah mati (Yaumul-qiyamah), hari kebangkitan dari kubur (Yaumul-ba’at), hari 

berkumpul seluruh makhluk (Yaumul-jami’), hari perhitungan amal (Yaumul-

hisab), hari keputusan (Yaumul-fasl), hari pembalasan (Yaumuddin), hari 

terlaksananya ancaman (Yaumul-wa’id). 

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan akidah yang menyangkut materi 

rukun iman kepada hari akhir di asrama putri Datu Guat pondok pesantren 

salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah berjalan dengan baik. Hal 
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ini juga berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan enam orang 

santriwati diantaranya Raudah, Miati, Awaliah, Sri Mardiati, Norhasanah, dan 

Teti Wulandari yang mana mereka sudah hafal dan paham terhadap materi akidah 

yang disampaikan oleh pembimbing mengenai iman kepada hari akhir.  

f. Iman kepada Qadha dan Qadhar  

Rukun iman yang terakhir yaitu Iman kepada qadha (kepastian) dan qadhar 

(ketentuan). Iman kepada qadha dan qadar berarti percaya bahwa Allah Swt 

membuat ketentuan-ketentuan , peraturan-peraturan, dan undang-undang di alam 

semesta ini. Takdir bukan berarti sebuah paksaan namun manusia diberikan 

kesempatan untuk memilih dengan pilihan yang tepat untuk hidupnya.hikmah dari 

mengimani takdir adalah agar manusia mengerti akan kebijaksanaan Allah Swt 

sehingga jika tertimpa sesuatu yang negatif tidak menyesal dan ketika menerima 

sesuatu yang menguntungkan tidak lupa diri. 

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan akidah yang menyangkut materi 

rukun iman kepada Qadha dan Qadar  di asrama putri Datu Guat pondok 

pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini juga berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan enam 

orang santriwati diantaranya Raudah, Miati, Awaliah, Sri Mardiati, Norhasanah, 

dan Teti Wulandari yang mana mereka sudah hafal dan paham terhadap materi 

akidah yang disampaikan oleh pembimbing mengenai iman kepada Qadha dan 

Qadhar dari Allah Swt.  

Materi akidah tentang rukun iman disampaikan oleh pembimbing secara 

kelompok. Berdasarkan kajian teori Bab II materi keimanan yaitu rukun iman ada 
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6 unsur diantaranya: iman kepada Allah Swt. Iman kepada malaikat-malaikat 

Allah Swt. iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-rasul Allah, iman 

kepada hari akhir, iman kepada Qadha dan Qadar.
22

 Di dalam Hadis No. 2 kitab 

matan Arba’in An-Nawawi ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Iman, beliau 

menjawab, 

ئكته، و كتبه، ورسوهل، واليوم الاخر، وتؤمن اب القدر الاميان انتؤ من ابهلل، ومال

(روه مسمل)خريه ورشه   

“Iman itu adalah engkau  Beriman kepada Allah Swt,  Malaikat-malaikat-

Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari akhir, serta beriman kepada takdir 

yang baik maupun yang buruk (H.R Muslim). 
23

 

Bimbingan ini termasuk dalam metode nasihat dimana ustadzah 

menggunakan bahasa lisan dalam menjelaskan materi akidah dan juga kebenaran 

tentang ajaran agama islam  dengan menggunakan kitab. Dengan metode 

pembelajaran dan penjelasan dari para pembimbing diharapkan santriwati 

minimal menghafal, memahami dan mehayati apa saja materi akidah yang telah 

disampaikan oleh para pembimbing. Berdasarkan kajian teori yang disajikan 

penulis pada Bab II yaitu Pemberian nasihat menggunakan bahasa lisan dari 

ustadz maupun ustadzah tentang kebaikan dan kebenaran tentang ajaran agama 

islam yang dapat menyentuh hati dan membangkitkannya untuk mengamalkan. 

                                                             
22 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap ,.....h. 76-77. 

 

 23 Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin. Syarah Hadis Arba’in. (Jakarta: Pustaka 

Ibnu Katsir, 2012, h. 5. 
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Jadi nasihat adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar berdasarkan 

syariat islam. Pemberian nasihat harus berkesan dalam jiwa atau mengikat jiwa 

dengan keimanan dan petunjuk kebenaran.
24

  

Pendapat peneliti bahwa bimbingan keagamaan yang dilakukan sama 

seperti yang ada di teori. 

2. Bimbingan Ibadah pada asrama putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

 

Bentuk bimbingan ibadah pada santriwati di asrama putri Datu Guat yaitu 

Bimbingan salat, bimbingan puasa, bimbingan membaca dan menghafal Al-

Quran, dan juga bimbingan zikir dan sholawat. 

a. Bimbingan salat 

Di dalam kitab Syarah Fathu al-Qarib, definisi salat menurut bahasa adalah 

 yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah definisi salat adalah ”الدعاء“

sebagaimana perkataan Imam Rafi’i: 

"مخصوصة مختتمة بالتسليم بشرائط بالتكبير واقوال وافعال مفتحة " 
25

   

Artinya: Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram di tutup 

dengan salam dengan syarat-syarat tertentu (khusus)” 

Salat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas orang islam. 

Sebagaimana yang telah disebutkan pada hasil penelitian, bahwa bimbingan salat 

merupakan salah satu kegiatan bimbingan yang ada di asrama putri Datu Guat 

pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut 

                                                             
24 M.Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana,2009),h.242. 

  
25 Muhammad bin Qasim al-Ghuzy al-Musamma, Syarah Fathu al-Qarib, (Surabaya: Dar 

al-‘llmi), h.11. 
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analisis peneliti, bimbingan salat merupakan bimbingan keagamaan dalam aspek 

ibadah. Ibadah  Salat merupakan benteng yang menjaga diri dari perbuatan keji 

dan munkar. Peneliti terpacu pada salah satu ayat pada Q.S  Al-Ankabut/29:45: 

                       

                         

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”.
26

 

Berdasarkan ayat tersebut menyatakan bahwa salat merupakan ibadah yang 

bisa menjaga pelaksananya dari perbuatan keji dan munkar. orang-orang yang 

benar-benar salat akan terhindar dari perbuatan yang tercela (buruk). ketika 

seseorang sudah terhindar dari perbuatan yang buruk maka artinya hanya 

kebaikan yang akan dilakukannya.  

Berdasarkan kajian teori pada bab II, kegiatan bimbingan ini termasuk 

dalam metode  keteladanan dan pembiasaan dari pembimbing dimana santriwati 

asrama putri Datu Guat diarahkan untuk membiasakan salat baik itu salat lima 

waktu maupun salat sunnah. Pembimbing juga menggunakan metode nasihat 

                                                             
26 Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 

h. 401. 
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dimana pembimbing menyampaikan pembelajaran yang berkaitan dengan ibadah 

diasrama putri Datu Guat. 

Menurut analisis peneliti, berdasarkan penyajian data tersebut diatas, 

pembimbing memberikan keteladanan dan santriwati sudah melakukan 

pembiasaan untuk salat sunnah tahajud bangun sebelum subuh meskipun 

dilakukan dikamar masing-masing. kemudian santriwati melaksanakan salat 

subuh berjamaah di musholla yang dipimpin oleh pembimbing sesuai jadwal yang 

ditentukan pembimbing. Selesai salat subuh santriwati membaca wirid dan zikir 

subuh. Setelah itu secara bersama-sama santriwati membaca surah yasin, al-

waqiah, dan al-mulk. Lalu membaca matan jurmiah dan tashrif. Setelah selesai 

santriwati melaksanakan salat sunnah isyraq. Sebelum berangkat sekolah 

santriwati juga terbiasa untuk melaksanakan salat sunah dhuha. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan seara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan yang baik yang 

berasa berbeda apabila tidak melakukannya. Dalam bimbingan  salat  pembimbing 

tidak membimbing secara langsung alasannya karena ada kendala waktu untuk 

membimbing secara langsung dan sampai sekarang belum ada ibu atau ustadzah 

yang membimbing langsung untuk bimbingan salat diasrama putri Datu Guat. 

Bimbingan secara langsung dilakukan dalam bentuk pemberian  materi tentang 

ibadah menggunakan Kitab Sabilal Muhtadin. 

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan ibadah salat di asrama putri Datu 

Guat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan observasi yang 

dilakukan peneliti bahwa santriwati di asrama putri Datu Guat sangat rajin dan 

rutin untuk melaksanakan salat baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Secara 
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umum santriwati juga sangat rajin untuk mengikuti salat berjamaah di musholla 

asrama putri Datu Guat meskipun tidak di bimbing langsung oleh ustadzah 

ataupun pengelola lain karena terkendala waktu.  

b. Bimbingan puasa  

Di dalam kitab Syarah Fathu al-Qarib, definisi puasa menurut bahasa 

adalah “االمسك” yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah definisi puasa 

adalah 

امسك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عا قل طاهر من حيض "

27".ونفاس
 

Artinya: menahan diri dari yang membatalkan dengan niat yang 

dikhususkan atau ditentukan seharian puasa bagi orang muslim yang berakal, suci 

dari haid dan nifas. 

Puasa merupakan salah satu  ibadah  atau amalan yang termasuk rukun 

islam yang ketiga dari lima rukun islam. Di  dalam islam dikenal beberapa macam  

puasa yang disyariatkan, baik hukumnya wajib maupun sunnah. Puasa wajib 

seperti puasa ramadhan dan puasa sunnah meliputi puasa senin kamis, puasa 

sya’ban, puasa pada 10 muharram atau disebut puasa asyura, puasa arafah, dan 

puasa 6 hari dibulan syawal. Sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian 

bahwa santriwati asrama putri Datu Guat melakukan kebiasaan berpuasa baik itu 

puasa wajib maupun puasa sunnah.  

                                                             
27 Al-‘alamah Syekh Muhammad bin Qaim Al-Ghazi, Syarah Fathu al-Qarib, (Surabaya: 

Dar al-‘llmi), h.53 
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Berdasarkan penyajian data,  santriwati mengadakan kegiatan secara rutin 

selama bulan ramadan bagi yang berhalangan atau tidak pulang kampung. 

Kegiatan tersebut diantaranya tadarus Al-Quran one day one juz, menghafal, 

mutola’ah kitab, buka bersama dan khataman Al-Quran pada terakhir bulan 

ramadhan. Keteladanan dari pembimbing sangat penting karena secara visual 

santriwati akan meniru kegiatan yang baik yang dilakukan pembimbing dan 

santriwati juga membiasakan untuk berpuasa sunnah seperti puasa sunnah pada 

hari senin dan kamis, puasa asyura, puasa bulan sya’ban,  puasa 6 hari pada bulan 

syawal dan juga puasa arafah. 

Menurut analisis peneliti, dalam kegiatan selama bulan ramadhan 

santriwati telah meneladani dan terbiasa untuk mengisi bulan ramadhan dengan 

kegiatan yang positif.  Selain puasa ramadhan santriwati juga sudah terbiasa untuk 

berpuasa sunnah.  Berdasarkan kajian teori bab II, kegiatan ini termasuk dalam 

metode pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan oleh ustadzah kepada 

santriwati asrama putri Datu Guat.  

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan ibadah puasa khususnya pada 

puasa ramadan di asrama putri Datu Guat kurang berjalan dengan baik 

dikarenakan santriwati banyak yang di pulangkan oleh pengelola ke kampung 

halaman masing-masing jadi kegiatan pada bulan ramadan hanya diikuti oleh 

beberapa santriwati yang tidak pulang kampung. Santriwati yang tidak pulang 

kampung tetap rutin berkegiatan  di bimbing oleh ketua lorong.  
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c. Bimbingan membaca dan menghafal  Al-Quran 

Dari penyajian data diatas, terdapat kegiatan bimbingan membaca dan 

menghafal  Al-Quran. Kegiatan bimbingan membaca Al-Quran dilakukan di 

musholla asrama putri. Kegiatan bimbingan menghafal Al-Quran juga rutin 

dilakukan pada hari senin pagi di rumah Ustadzah Nurusshobah. Menghafal Al-

Quran merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji dan mulia. Adapun 

keutamaan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran yaitu berdasarkan 

hadits disebutkan bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi 

orang yang membaca dan menghafal Al-Quran serta mengamalkannya. 

Sebagaimana hadits berikut ini: 

نه  يأ يت  يوم القيامة  شفيعا الحصابه ( رواه مسمل.) ا قراوا القرآ ن  فا   

Artinya : “Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat (penolog) 

dihari kiamat bagi orang yang membacanya”. (H.R Muslim).
28

 

Menurut analisis peneliti, bimbingan menghafal dan membaca Al-Quran di 

asrama putri Datu Guat termasuk bimbingan keagamaan dalam ibadah. Kebiasaan 

untuk membaca dan menghafal Al-Quran setiap harinya akan melahirkan 

muraqobah dalam diri seseorang sehingga ia merasa selalu di awasi dalam gerak-

gerik dan ucapannya. Hal ini menjadikan santriwati menjauh dari sifat-sifat dan 

perbuatan yang dilarang Allah Swt.  

Berdasarkan kajian teori bab II  pembiasaan yaitu Membimbing sikap dan 

prilaku dengan latihan pembiasaan  adalah mendidik dengan cara memberikan 

                                                             
28 Zakaria Muhyu ddin Yahya An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, (Surabaya: Dar al-‘llmi), 

h.430. 
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latihan-latihan terhadap norma-norma kemudian membiasakan santriwati untuk 

melakukannya. Dalam pendidikan di asrama tersebut akan diterapkan pada 

ibadah-ibadah amaliah, misalnya seperti salat berjamaah, sopan santun kepada 

ustadzah maupun sesama santriwati. Dengan pembiasaan dan prilaku keseharian 

tersebut diharapkan dapat membentuk akhlak mulia dalam wujud sifat-sifat seperti 

kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kesabaran, dan kerendahan hati, serta 

disiplin.
29

 Sedangkan keteladanan secara terminologi berasal dari kata uswah 

 berarti baik, dengan (حسنة) artinya orang yang ditiru, sedangkan hasanah (االسوة)

demikian Uswatun Hasanah adalah contoh yang baik, kebaikan yang ditiru, 

contoh identifikasi keteladanan atau suri tauladan.
30

 Pendapat peneliti bahwa 

bimbingan keagamaan yang dilakukan sama seperti yang ada di teori. 

 Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan membaca dan menghafal Al-

Quran di asrama putri Datu Guat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil penelitian yang peneliti lakukan. Metode yang digunakan adalah metode 

talaqqi. Mengenai metode talaqqi yang digunakan pembimbing dalam 

membimbing membaca dan menghafal Al-Quran sudah baik.  

d. Bimbingan zikir dan sholawat 

Berdasarkan penyajian data diatas, di asrama putri Datu Guat terdapat 

bimbingan zikir dan sholawat. Untuk zikir santriwati dibimbing untuk membaca 

ratibul hadad. Zikir ratibul hadad suatu kegiatan mengingat Allah atau dzikrullah 

yang dalam pelaksanaan dzikirnya menggunakan kumpulan Ratib Al-Hadad yaitu 

                                                             
29Tim Dosen IAIN Sunan Ampel-Malang, Dasar-dasar Kependidikan Isam, Suatu 

pengantar Ilmu Pendidikan Islam.....hal. 149-151. 

 
30 M.Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana,2009),h.195. 
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kumpulan zikir dan doa yang disusun oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 

Sedangan untuk bimbingan sholawat santriwati dibimbing untuk membaca 

sholawat maulid habsyi simtudduror, dalail al-khairat dan membaca burdah. Di 

dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Swt memerintahkan orang yang beriman 

agar senantiasa bershalawat kepada Nabi SAW. dalam Q.S Al-Ahzab/33:56 Allah 

Swt berfirman: 

                                  

      

Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat 

untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
31

 

Berdasarkan kajian teori bab II, kegiatan bimbingan zikir dan sholawat  di 

asrama putri Datu Guat termasuk dalam metode keteladanan dari ustadzah untuk 

membaca zikir dan sholawat. Bimbingan zikir dan sholawat juga menerapkan 

metode pembiasaan yang mana santriwati asrama putri Datu Guat di biasakan 

untuk membaca zikir dan dibiasakan untuk bersholawat kepada Rasulullah, 

memuji Nabi dengan syair-syair pujian.  

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan zikir dan shalawat di asrama 

putri Datu Guat sudah berjalan dengan baik. Hal ini karena santriwati dibimbing 

langsung oleh ustadzah dan santrwati juga rutin untuk mengikuti kegiatan zikir 

dan shalawat di musholla asrama putri Datu Guat. Mengenai metode keteladanan 

                                                             
31 Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 

h. 426. 
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dan pembiasaan yang digunakan pembimbing dalam membimbing sudah sangat 

baik.  

3. Bimbingan Akhlak pada asrama putri Datu Guat Pondok Pesantren 

Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

 

Dalam penelitian ini bimbingan akhlak baik penulis  khususkan pada dua 

hal yaitu bimbingan akhlak kepada guru dan bimbingan akhlak kepada sesama 

santriwati sebagai berikut: 

a. Bimbingan akhlak kepada guru 

Berdasarkan penyajian data diatas, salah satu metode yang digunakan 

ustadzah dalam membimbing akhlak santriwati asrama putri Datu Guat yaitu 

dengan keteladanan, dengan keteladanan yang baik dari para ustadzah dapat 

menumbuhkan sikap yang baik di dalam diri santriwati. Salah satu contohnya saja 

dalam memberikan keteladanan yang baik dalam diri santriwati, ustadzah lemah 

lembut dalam berbicara dan menghindari kata-kata yang tidak sepantasnya 

diucapkan, bersikap yang baik. Karena mereka sadar bahwa disekeliling mereka 

ada santriwati yang selalu melihat dan memperhatikan tingkah laku mereka. 

Sehingga ada kesesuaian antara apa yang disampaikan kepada santriwati dengan 

apa yang dikerjakan ustadzah. 

Berdasarkan kajian teori Bab II  dalam membimbing akhlak santriwati 

metode yang digunakan oleh pembimbing yaitu metode keteladanan dimana 

pembimbing mencontohkan terlebih dahulu kepada santriwati bagaimana 

seharusnya akhlak yang terpuji. Keteladanan merupakan hal yang penting dalam 

upaya memberikan pengaruh terhadap prilaku santriwati. Tanpa adanya 

keteladanan maka semua yang diajarkan hanya akan menjadi teori belaka. 
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Santriwati hanya akan menjadi gudang ilmu tapi mereka tidak bisa merealisasikan 

dalam kehidupannya, karena mereka tidak pernah diberi contoh bagaimana 

merealisasikan teori tersebut. 

Menurut analisis peniliti, selain memberikan keteladanan yang baik 

terhadap santriwati, ustadzah/pembimbing juga membiasakan kepada santriwati 

untuk melakukan kegiatan yang baik, karena melalui pembiasaan, santriwati akan 

terbiasa untuk melakukan kegiatan yang positif. Dengan demikian, santriwati 

tidak akan terpaksa dalam melakukan hal-hal baik, misalnya berakhlak yang baik  

kepada guru seperti berprilaku sopan santun, dan disiplin baik itu disiplin saat 

kegiatan kegamaan maupun disiplin saat kesekolah. Sopan santun dalam  segi 

pembicaraan kepada guru misalkan berkata lembut dan menggunakan bahasa yang 

halus pada saat berbicara. Sopan santun dalam segi perbuatan dapat dilihat posisi 

duduknya pada saat santriwati asrama putri Datu Guat talim atau pengajian 

diasrama,  berpakaian yang sopan, adab santriwati ketika dipanggil guru, adab 

santriwati ketika keluar dari rumah guru yang mana santriwati berusaha tidak 

membelakangi guru saat keluar rumah guru tersebut, adab santriwati ketika 

berpapasan dengan guru apabila dengan guru perempuan santriwati akan 

mengucapkan salam lalu menghampiri dan mencium tangan ustadzah tersebut. 

Kebiasaan-kebiasaan seperti yang telah disebutkan merupakan salah satu upaya 

bimbingan akhlak di asrama putri Datu Guat.  

Berdasarkan  kajian teori Bab II menunjukkan bahwa dalam bimbingan 

akhlak ini pembimbing juga menerapkan metode pembiasaan kepada santriwati 

untuk berakhlak baik kepada guru. Menumbuhkan kebiasaan yang baik memang 
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tidak mudah, akan memakan waktu yang lama dan proses yang panjang. Tetapi 

apabila kebiasaan baik tersebut sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, 

maka akan sulit pula berubah dari kebiasaan baik tersebut. oleh sebab itu 

santriwati selalu dibiasakan melakukan kegiatan yang baik selama menuntut ilmu 

di pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 

Berdasarkan analisis peneliti, taklim bimbingan akhlak di asrama putri 

Datu Guat merupakan program yang cocok untuk diterapkan. Karena melihat dari 

kebanyakan santriwati yang tingkah lakunya masih belum dewasa, dan memang 

berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ta’lim bimbingan akhlak ini 

termasuk dalam metode nasihat sesuai dengan kajian teori Bab II, dimana 

pembimbing berceramah menyampaikan pesan pesan agama kepada santriwati. 

Ta’lim bimbingan akhlak dilaksanakan di setiap malam rabu di aulas asrama 

setelah santriwati salat magrib. Kitab yang digunakan adalah kitab Al-Akhlaaqi 

Lilbanat karya Umar bin Ahmad Al-Baraja dan kitab tanbihul ghafilin. 

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan akhlak khususnya akhlak 

santriwati kepada guru di asrama putri Datu Guat sudah berjalan dengan baik.  

Hal ini dapat dilihat dari sikap dan kepribadian santriwati kepada guru misalnya 

berakhlak yang baik  kepada guru seperti berprilaku sopan santun, mentaati tata 

tertib yang telah ditetapkan oleh pengelola, dan disiplin baik itu disiplin saat 

kegiatan kegamaan maupun disiplin saat kesekolah. Sopan santun dalam  segi 

pembicaraan kepada guru misalkan berkata lembut dan menggunakan bahasa yang 

halus pada saat berbicara. Sopan santun dalam segi perbuatan dapat dilihat posisi 

duduknya pada saat santriwati asrama putri Datu Guat ta’lim atau pengajian 
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diasrama,  berpakaian yang sopan, adab santriwati ketika dipanggil guru, adab 

santriwati ketika keluar dari rumah guru yang mana santriwati berusaha tidak 

membelakangi guru saat keluar rumah guru tersebut, adab santriwati ketika 

berpapasan dengan guru. Mengenai metode yang digunakan pembimbing dalam 

membimbing akhlak di asrama putri Datu Guat sudah sangat baik, karena dengan 

metode keteladanan, pembiasaan dan nasihat yang diterapkan pembimbing kepada 

santriwati sehingga santriwati dapat berakhlak yang baik kepada guru. Berkenaan 

dengan bimbingan akhlak khususnya akhlak kepada guru peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa bimbingan tersebut cukup berhasil dan berdampak positif 

bagi santriwati baik itu di lingkungan asrama maupun ketika mereka nanti terjun 

ke lingkungan masyarakat. 

b. Bimbingan akhlak kepada sesama santriwati 

Dari penyajian data diatas, metode yang diterapkan dalam bimbingan 

akhlak kepada sesama santriwati yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan 

yang diterapkan di asrama putri Datu Guat yang dilakukan dengan berbagai cara 

santriwati dibiasakan bertutur kata yang baik terhadap sesama teman, ramah 

terhadap sesama teman, sikap saling tolong menolong terhadap sesama, saling 

mengingatkan akan kebaikan seperti mengingatkan waktu salat, mengingatkan 

berkegiatan keagamaan, mengajak tadarus Al-Quran. Kebiasaan-kebiasaan seperti 

itu merupakan salah satu upaya bimbingan akhlak.  

Menurut analisis penulis, santriwati yang sudah terbiasa dengan bimbingan 

di asrama putri Datu Guat akan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai mereka kelak selesai menurut ilmu di 
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pondok pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Seperti 

kebiasaan mengingatkan akan kebaikan, betutur kata yang lemah lembut dan 

sopan, ramah  kepada orang lain,  tolong menolong tehadap sesama. Sehingga 

kebiasaan baik saat mereka di pondok bisa mereka bawa sampai kelak saat diluar 

pondok, karena saat dipondok santriwati dibiasakan berakhlak mulia sesuai 

dengan Al-Quran dan hadis. Seperti di dalam Q.S Al-Maidah/5:  2 

                         

       

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
32

 

Berdasarkan penyajian data diatas terdapat metode nasihat yang diterapkan 

dalam membimbing akhlak santriwati. Metode nasihat merupakan metode yang 

penting dalam rangka membimbing akhlak. Hal ini sejalan dengan sifat manusia 

yang tidak pernah luput dari salah dan lupa. Nasihat yang disampaikan dengan 

kata-kata lembut dan penuh kasih sayang dengan niat yang tulus seyogyanya akan 

diterima oleh santriwati. Ketika ada santriwati yang melakukan kesalahan  maka 

                                                             
32 Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 
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sebagai sesama santriwati memang harus saling menasihati dalam hal kebaikan 

dan kesabaran. Sebagaimana di dalam Q.S Al-Asr/103: 1-3 

                           

             

Artinya: 1. Demi masa, 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, 3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran.
33

 

Berdasarkan penyajian data diatas, terdapat metode hukuman yang 

diterapkan dalam  membimbing santriwati asrama putri Datu Guat. Metode 

hukuman merupakan cara yang tepat dan tegas untuk memperbaiki prilaku yang 

salah pada santriwati agar ia jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. 

Hukuman yang diberikan bervariatif sesuai dengan kesalahan yang diperbuat 

santriwati. Setiap kesalahan yang dilakukan santriwati akan diberi hukuman, 

namun hukuman tersebut merupakan sebuah tanggung  jawab yang harus dijalani 

santriwati karena kesalahan yang ia perbuat.  

Berdasarkan  kajian  teori Bab II, bimbingan akhlak terhadap sesama 

santriwati ada 3 metode yang diterapkan. Metode tersebut yaitu metode 

pembiasaan, metode nasihat, dan metode hukuman. Menurut  peneliti, selain 

metode hukuman, alangkah baiknya jika di asrama putri Datu Guat juga 

                                                             
33 Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 

h. 601. 
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menerapkan  metode pemberian hadiah atau penghargaan. Pemberian hadiah dan 

penghargaan disini sebagai motivasi dan reward bagi santriwati yang rajin, aktif, 

disiplin, dan sebagainya. Sehingga santriwati yang mendapat hadiah dan 

penghargaan tersebut menjadi teladan terhadap santriwati yang lain dan 

diharapkan santriwati yang lain dapat mencontoh prilaku santriwati teladan 

tersebut. 

Menurut peneliti, pelaksanaan bimbingan akhlak mengenai akhlak kepada 

sesama santriwati selama berada di asrama sudah berjalan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari sikap dan kepribadian santriwati kepada sesama santriwati di 

asrama putri Datu Guat misalnya bertutur kata yang baik terhadap sesama teman, 

ramah terhadap sesama teman, sikap saling tolong menolong terhadap sesama, 

saling mengingatkan akan kebaikan seperti mengingatkan waktu salat, 

mengingatkan berkegiatan keagamaan, mengajak tadarus Al-Quran. Mengenai 

metode yang digunakan pembimbing dalam membimbing akhlak di asrama putri 

Datu Guat sangat baik, karena dengan metode pembiasaan, nasihat dan hukuman 

yang diterapkan sehingga santriwati menjadi berakhlak yang baik kepada sesama 

santriwati selama berada di asrama putri Datu Guat. Berkenaan dengan bimbingan 

akhlak sesama santriwati di asrama putri Datu Guat peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa bimbingan tersebut cukup berhasil dan berdampak positif bagi santriwati 

baik itu di lingkungan asrama maupun ketika mereka nanti terjun ke lingkungan 

masyarakat. Pendapat peneliti bahwa bimbingan keagamaan yang dilakukan sama 

seperti yang ada di teori. 

 




