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MOTTO: 

 

ِ ٱلهِِت َفَطَر ٱنلهاَس َعلَۡيَهاۚ ََل َتۡبدِ  ِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت ٱَّلله قِۡم وَۡجَهَك لِلد
َ
يَل فَأ

ۡكََثَ ٱنلهاِس ََل َيۡعلَُمونَ 
َ
ِيُن ٱۡلَقيدُِم َوَلَِٰكنه أ َٰلَِك ٱلد ِۚ َذ  ِِلَۡلِق ٱَّلله

 
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) 

fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 

perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui (QS. 30: 30) 

(Al-Quran in Word 2003). 
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PERSEMBAHAN: 

 

Kupersembahkan karya ini kepada:  

Bapak dan Ibu Kandungku: Kartubi bin Tukijan (alm) dan Bibit binti Sonokarso 

Bapak dan Ibu yang telah merawatku sejak kecil: Sakat bin Tukijan dan      

Katiyem binti Sodikromo 

Bapak dan Ibu Mertuaku: Puram bin Muridin (alm) dan Marwati. 

Ibu Angkatku: Hj. Fatimah binti HM. Thahir (alm) 

 Allāhumma ighfirlahum wa irhamhum wa’āfihim wa’fu’anhum.  

Istriku tersayang: Mawar, S.Ag dan kedua buah hatiku 

Karima Nada Medina dan Zhafira Azka Medina. 

 Rabbanā hablanā min azwājinā wa żurriyyatinā qurrata’ayunin 

 wa ij’alnā li al-muttaqīna imāman. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Disertasi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987.  

 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ b be ب

 ta’ t te ت

 sa’ s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha’ h} ha  (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s} es (dengan titik di bawah) ص

 dad d} de (dengan titik di bawah) ض

 ta t} te (dengan titik di bawah) ط

 za z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l ‘el ل

 mim m ‘em م

 nun n ‘en ن

 waw w w و

 ha’ h ha ه

 hamzah ` apostrof ء

 ya y ye ي
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Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 متعدّدة

 عدّة

Ditulis 

Ditulis 

Muta’addidah 

‘Iddah 

Ta’ marbutah di Akhir Kata  

Bila dimatikan ditulis h, contoh: 

 حكمة

 علّة

Ditulis 

ditulis 

H{ikmah 

‘Illah 

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya).  

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h, contoh: 

 ’<Ditulis Kara>mah al-auliya كرامة االؤلياء

 Ditulis Zaka>h al-fit}ri الفطر ة زكا

Vokal Pendek 

 فعل

___ 

 ذكر

___ 

 يذهب

fathah 

 

kasrah 

 

dammah 

ditulis 

ditulis  

ditulis 

ditulis  

ditulis 

ditulis 

a 

Fa’ala 

i 

Z|ukira 

u 

Yaz|habu 

 

Vokal Panjang  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif  

 جاهلية

Fathah + ya’ mati  

 تنسى

Kasrah + ya’ mati  

 كريم

Dammah + wawu mati  

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a> 

Ja>hiliyyah  

a> 

Tansa> 

i> 

Kari>m  

u>  

Furu>d} 
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Vokal Rangkap  

1 

 

2 

Fathah + ya mati  

 بينكم

Fathah + wawu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

Bainakum 

au 

Qaul 

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof 

 اانتم

دتاعدّ   

 لئن شكر تم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A`antum 

U’iddat  

La`in syakartum 

Kata Sandang Alif + Lam  

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf “al”, contoh: 

 القران

 ساالقي

ماءالسّ   

مسالشّ   

ditulis 

ditulis  

ditulis 

ditulis 

al-Qur`ān 

al-Qiya>s 

al-Sama>’ 

al-Syams 

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya, contoh: 

 الفروض ذوي

 الّسنة أهل

ditulis 

ditulis 

Z|awi> al-furu>d} 

Ahl al-sunnah 

Catatan: 

Nama-nama orang, istilah dan negeri yang sudah populer dalam bahasa Indonesia 

tidak diberi tanda (tidak mengikuti pedoman transliterasi). 

PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul: Peningkatan 

Religiusitas Siswa dengan Model Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah (Studi 

Quasi Eksperimen di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Pontianak) 

ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 

etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya 

sanggup menanggung resiko/sanksi apabila kemudian hari ditemukan adanya 
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pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 

saya ini. 

 

Bandung,     Januari 2015  

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Muhammad Edi Kurnanto 
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KATA PENGANTAR 

 

Manusia diciptakan oleh Allah dengan tugas sebagai hamba dan untuk 

menjadi khalifah di muka bumi. Untuk dapat menjalankan kedua tugas tersebut 

dengan baik, Allah memberikan bekal manusia dengan bekal fitrah ketuhanan. 

Dengan fitrah ini, maka manusia, di manapun berada, akan mempunyai kesadaran 

untuk mencari siapa Tuhannya. Kesadaran ini memberikan inspirasi kepada 

manusia untuk meyakini bahwa di balik alam raya ini terdapat suatu kuasa rohani 

yang mengatasi dan mengaturnya. Keyakinan terhadap kuasa ini ketika tidak 

bersentuhan dengan ajaran agama akan mengambil bentuk spiritualisme. Sementara 

itu, naluri atau fitrah ketuhanan ketika bersentuhan dengan ajaran agama akan 

tersemai dan tumbuh dalam bentuk religiusitas, yaitu bentuk penghayatan dan 

aplikasi manusia terhadap sumber suci keagamaan yang terkumpul dalam kitab 

suci. Penghayatan dan pengamalan ini akan mewarnai kehidupan manusia, 

sehingga kehidupan manusia akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh 

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Akan tetapi, terkadang kenyataan berbicara lain. Salah satunya adalah 

seperti yang terjadi di kalangan siswa SMP Negeri 9 Pontianak. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang peneliti lakukan, terungkap bahwa religiusitas mereka tergolong 

kurang baik. Padahal, pelajar adalah aset bangsa, yang kelak akan mewarisi 

tanggung jawab untuk mengelola negeri ini agar menjadi lebih baik. Itulah 

sebabnya, peneliti mencoba melakukan ikhtiar dengan memberikan sumbangsih 

berupa salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Sumbangsih dimaksud 

adalah kegiatan bimbingan dengan menggunakan Model Bimbingan Berbasis 

Surah Al-Fātiḥah, yang telah terbukti efektif meningkatkan religiusitas siswa. 

Disertasi ini terdiri atas lima bab yang secara garis besarnya dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Bab I, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, 

identifikasi dan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 

II menyajikan kajian teoretis tentang religiusitas dan bimbingan berbasis surah al-

Fātiḥah untuk meningkatkan religiusitas siswa yang didasari oleh teori-teori yang 

relevan serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Bab III menjelaskan 
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pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional variabel, subjek penelitian, 

tahap-tahap penelitian dan teknik analisis data. Bab IV mendeskripsikan hasil 

penelitian pendahuluan beserta pembahasannya, berikutnya digambarkan hasil 

pengembangan model hipotetik bimbingan berbasis surah al-Fātiḥah untuk 

meningkatkan religiusitas siswa, validasi rasional model dan hasil uji coba 

keefektifan model. Bab V memaparkan simpulan dan rekomendasi penelitian. 

Akhirnya, disertasi ini peneliti ajukan kepada dewan penguji dan para 

pembaca semua. Semoga membawa manfaat, khususnya dalam rangka perbaikan 

proses bimbingan religiusitas di sekolah. 

 

Bandung,  Januari 2015 

Peneliti, 

 

Muhammad Edi Kurnanto 
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Juga atas kesediaan beliau menjadi penguji disertasi ini dan “pelayanan 
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ABSTRAK 
 

Muhammad Edi Kurnanto, 2015. Disertasi. Peningkatan Religiusitas Siswa 

dengan Model Bimbingan Berbasis Surah al-Fātiḥah (Studi Quasi Eksperimen di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pontianak Tahun Pelajaran 2013/2014). 

Dibimbing oleh: Prof. Dr. H. Uman Suherman AS, M.Pd (Promotor), Prof. Dr. 

H. Juntika Nurihsan, M.Pd. (Kopromotor) dan Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag 

(Anggota Promotor). Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena umum yang mengindikasikan 

rendahnya religiusitas di masyarakat, terutama pada kalangan pelajar dan temuan 

empiris yang menunjukkan bahwa religiusitas siswa SMP Negeri 9 Kota 

Pontianak tergolong rendah. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model 

bimbingan yang dikembangkan berdasarkan pada surah al-Fātiḥah untuk 

meningkatkan religiusitas siswa. Penelitian ini menggunakan disain studi quasi 

eksperimen serta pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian 

terdiri atas empat langkah yaitu, studi pendahuluan, perancangan model, validasi 

rasional model, dan ujicoba lapangan model. Hasil penelitian ini mengindikasi 

bahwa uji efektivitas model dengan menggunakan uji t menunjukkan Model 

Bimbingan Berbasis Surah al-Fātiḥah (BBSA) efektif untuk meningkatkan 

religiuitas siswa. Efektivitas model ini juga terbukti dengan peningkatan gain 

skor pada kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan gain skor pada kelas 

kontrol. Selain itu, berdasarkan pengukuran efek dengan menggunakan Cohen’s 

d Efect Size Calculator bahwa nilai efektivitas perlakuan dengan menggunakan 

Model BBSA masuk dalam katagori besar (A large effect). Rekomendasi 

penelitian ini ditujukan kepada: Kepala Sekolah dan Konselor SMP Negeri 9 

Pontianak supaya tetap melanjutkan aplikasi Model BBSA di sekolah dan peneliti 

selanjutnya untuk menindaklanjuti penelitian ini dengan setting di TK, SD, SMA 

dan Perguruan Tinggi serta mengembangkan model bimbingan dari ayat atau 

surah lain dalam Al-Quran. 

 

Kata Kunci: Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah dan Religiusitas Siswa  
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ABSTRACT  

 

Muhammad Edi Kurnanto, 2015. Dissertation. Increasing Students’ Religiosity 

with a Guidance Model Based on Sura al-Fātiḥah (A Quasi-Experimental Study 

in State Junior Secondary School 9 Pontianak, School Year 2013/2014). 

Supervised by: Prof. Dr. H. Uman Suherman AS, M.Pd. (Promoter), Prof. Dr. H. 

Juntika Nurihsan, M.Pd. (Co-promoter), and Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag. 

(Promoter Member). Guidance and Counseling Study Program, School of 

Postgraduate Studies, Indonesia University of Education, Bandung.   

The background to the research was the general phenomena indicating societies’ 

low religiosity, ultimately among the students, and the empirical findings 

demonstrating that the religiosity of students of SMP Negeri 9 Pontianak City 

was categorized low. The research aimed to produce a guidance model developed 

based on the sura (chapter) of al-Fātiḥah to increase students’ religiosity. It 

employed a design of quasi-experimental study and a mix of quantitative and 

qualitative approaches. The research is divided into four steps, namely 

preliminary study, designing the model, rational validity of the model, and field 

test of the model. Results indicate that the model effectiveness test using t-test 

proved the Model of Guidance Based on Sura al-Fātiḥah to be effective to 

increase students’ religiosity. The model’s effectiveness is also proved by an 

increase in the gain scores for the experimental class, which were higher than the 

gain scores for the control class. Furthermore, based on effect measurement using 

Cohen’s d Effect Size Calculator, the effectiveness value of treatment using the 

model was categorized into a large effect. The research recommends that 

Principals and Counselors of SMP Negeri 9 Pontianak continue applying the 

Guidance Model Based on Sura al-Fātiḥah in the school; and that future 

researchers follow-up the present research in the settings of kindergarten, 

elementary school, senior secondary school, and higher education and develop a 

guidance model based on other verses or chapters in the Al-Quran.  

 

Keywords: Guidance Based on Sura Al-Fātiḥah and Students’ Religiosity  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya dikenal sebagai 

masyarakat yang religius. Sebutan ini tentu saja tidak akan bisa bertahan selamanya 

jika tidak ada upaya untuk tetap menjaganya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan 

dalam rangka mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas religiusitas tersebut 

adalah melalui upaya pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 

menysebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan pada 

Tujuan Utuh Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang 

Sisdiknas tersebut jelas bahwa pendidikan nasional Indonesia sangat 

mengedapankan terwujudkan kualitas peserta didik yang memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap agama yang dianutnya.  

Akan tetapi, realitas kehidupan telah berbicara lain. Berbagai fenomena 

sosial yang muncul akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Fenomena kekerasan 

dalam menyelesaikan masalah menjadi hal yang umum. Pemaksaan kehendak 

terjadi hampir pada setiap level masyarakat. Penekanan dan pemaksaan kehendak 

satu kelompok terhadap kelompok lain dianggap biasa. Perilaku korupsi sedang 

mewabah di kalangan birokrasi penyelenggara negara, baik itu dari kalangan 

eksekutif, legislatif bahkan juga yudikatif. Bahkan, berbagai perilaku negatif 

tersebut, kini telah mewabah dalam dunia pendidikan. Hampir setiap hari kita 

mendapatkan berita dari media massa, bahwa para pelajar kita banyak yang 

mempunyai perilaku yang negatif, seperti menyontek dalam ujian, tawuran antar 

sekolah, terlibat dalam tindakan kriminal, terjerumus dalam pengaruh obat-obatan 

terlarang (NARKOBA) dan perilaku-perilaku negatif lainnya.  
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Data yang terkait dengan kenakalan remaja usia sekolah di Indonesia sangat 

memprihatinkan. Redaksi TV One edisi 27 September 2012 memberitakan bahwa 

tahun 2010 terjadi 128 kasus tawuran. Dalam berita yang sama disebutkan,  bahwa 

tahun 2011 tercatat 339 kasus, dengan 82 pelajar di antaranya tewas, dan tahun 

2012, sampai bulan september tercatat 139 kasus tawuran dengan korban tewas 12 

pelajar.  

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sampai saat ini masih mengancam 

remaja meskipun Indonesia sudah berkomitmen bebas narkoba dan HIV AIDS pada 

2015. Ancaman tersebut terlihat dari trend jumlah pengguna narkoba di kalangan 

pelajar dan mahasiswa yang meningkat. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Universitas 

Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pengguna 

narkoba sebesar 22,7%. Dari sejumlah 1,1 juta di tahun 2006 menjadi 1,35 juta di 

tahun 2008. Hal ini telah membuktikan telah terjadi stagnansi upaya penurunan 

pengguna narkoba di Indonesia. Diakuinya memang sangat sulit untuk melakukan 

pencegahan penggunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Karena 

peredaran narkoba juga semakin gencar dan dibarengi perkembangan teknologi 

produksi narkoba di Indonesia yang juga semakin canggih. Hal ini sebagimana data 

BNN 2012 menyebutkan bahwa ada 3,6 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, 

dimana 41% di antara mereka pertama kali mencoba narkoba di usia 16-18 tahun. 

Selanjutnya disebutkan bahwa sebanyak 70% pengguna narkoba di Indonesia 

adalah anak usia sekolah. Angka itu menunjukkan prosentase pengguna narkoba 

berdasarkan usia adalah sebagai berkut: usia dibawah 16 tahun 0,3 %, usia 16 - 19 

tahun 5,1%, usia 20 - 24 tahun 16,1%; usia 25 - 29 tahun 26,3% dan di atas 30 tahun 

52,2. Berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok yang paling banyak 

mengkonsumsi narkoba adalah kalangan mahasiswa (2,6 %), SLTA (61,9 %), dan 

SMP (23,7%) dan SD (11,8 %). 

Perilaku seks bebas di kalangan pelajar, terutama SMP dan SMA juga sudah 

sangat mengkhawatirkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan bahwa 

hasil penelitian di 33 provinsi pada tahun 2008, ditemukan 62,7% siswi SMP dan 

SMA tidak perawan lagi (Pikiran Rakyat, 11 Desember 2008). Bahkan berita di 
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berbagai Televisi Nasional tanggal 6 Desember 2012 membuat kita seolah tidak 

percaya. Diberitakan bahwa anak sekolah (SMP dan SMA) di Kabupaten Situbondo 

Jawa Timur, telah terbiasa dengan kegiatan arisan Wanita Tuna Susila (WTS), 

sebuah perilaku penyimpangan yang secara akal sehat tidak mungkin hal itu 

dilakukan oleh para remaja. Kenyataan lain, Bandung.detik.com (2013) memuat 

berita yang cukup mencengangkan, yaitu seorang mahasiswa Institut Pertanian 

Bogor (sudah diakui oleh pihak perguruan tinggi), berinisial HF, ditangkap polisi 

karena kedapatan mengelola sebuah situs bisnis menjadi germo untuk 9 wanita usia 

remaja (15 - 18 tahun) secara online. Berita ini juga ramai diberitakan di semua 

televisi nasional. 

Fenomena penyimpangan perilaku dan dekadensi moral di kalangan anak 

usia sekolah, termasuk di dalamnya usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

merupakan situasi yang tidak kondusif bagi perkembangannya di masa depan. 

Sebab, usia SMP adalah usia perkembangan ke arah kematangan dan kemandirian. 

Masa ini merupakan masa yang sangat penting untuk mengembangkan potensi-

potensinya hingga mencapai kedewasaan dan kemampuan bertanggung jawab 

secara penuh. Proses perkembangan tersebut tidak akan berjalan secara optimal jika 

pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis maupun sosial bergerak sangat kuat ke arah 

negatif. Akibatnya, anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dalam kehampaan 

makna hidup. 

Kehampaan makna hidup yang dialami masyarakat era postmodern seperti 

saat ini adalah akibat dari teralienasinya kehidupan manusia dari dimensi 

religiusitasnya. Padahal, dari beberapa studi, religiusitas sangat besar 

kebermaknaannya dalam kehidupan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hodge (2006: 179-189) melaporkan bahwa penggunaan terapi kognitif yang telah 

dimodifikasi dengan nilai-nilai religius lebih efektif dibandingkan dengan 

penggunaan terapi kognitif standar. Itulah sebabnya, Djawad Dahlan (2005: 15) 

menjelaskan bahwa pendidikan perlu menerjemahkan nilai-nilai religius, kemudian 

mendorongnya agar terwujud dan tercapai dalam tujuan pendidikan, yaitu dengan 

cara dihadapkan pada nilai-nilai abadi yang melandasi hidup dan kehidupan umat 

manusia. Nilai-nilai abadi yang sesuai dengan fitrah insaniah yang dimaksud, 
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adalah nilai-nilai agama, sebab, fitrah manusia adalah makhluk beragama (QS. 30: 

30). 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional,  Bab 1, Pasal 1, Ayat 1, telah merumuskan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, kekuatan spiritual keagamaan  

(religiusitas)1 menjadi aspek pertama yang harus dimiliki peserta didik melalui 

proses pengembangan dirinya. Kekuatan religiusitas menjadi aspek paling penting 

untuk memayungi aspek-aspek lainnya. Rumusan ini dapat dipahami dan diterima 

karena bangsa Indonesia adalah bangsa religius yang didasarkan pada landasan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sesuai dengan dasar, fungsi, dan 

tujuannya, pendidikan nasional diharapkan mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan cerdas, beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Pendidikan, menurut Kartadinata (2014: 27) sudah sejak lama dihubungkan 

dengan jati diri bangsa. Sementara itu, selama ini yang melekat sebagai jati diri 

bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Itulah sebabnya, menurut Tamim, 

(2009: 3) jika pendidikan tidak mengembangkan nilai-nilai religiusitas, maka yang 

akan terjadi adalah sebuah titik balik, yaitu manusia akan kehilangan jati diri 

kemanusiannya, sehingga lahirlah masyarakat individualistis, egois, dan amoral. 

Jika pendidikan miskin nilai-nilai keagamaan, maka peserta didik akan menjadi 

                                                     
1 Dalam penelitian ini digunakan istilah religiusitas karena istilah ini bermakna komitmen 

seseorang terhadap sistem keyakinan, peribadatan dan tatanilai dari agama yang dianutnya (Glock 

dan Stark, dalam Sari, Fajri, dan Syuriansyah, (2012: 312); Madjid (1992: 22); Hakim (2000: 4); 

Țontowi (2012); Ancok dan Suroso, 2011: 76). Sedangkan spiritual bermakna nilai-nilai universal 

manusia yang tidak ada kaitannya dengan agama, bahkan tidak sama dengan agama (Marshall dan 

Zohar (2000). 
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manusia yang asosial dan miskin spirit. Hasilnya, akan lahir pula masyarakat yang 

terkungkung oleh ideologi materialisme dan konsumerisme.  

Pada prinsipnya, menurut Kartadinata (2012), pendidikan mempunyai tiga 

fungsi, yaitu: (1) Fungsi pengembangan, yakni membantu individu 

mengembangkan diri sesuai dengan fitrah dan segala keunikannya. (2) Fungsi 

peragaman (deferensiasi), yakni membantu individu memilih perkembangan yang 

tepat sesuai dengan potensinya. (3) Fungsi integrasi, yakni membawa keragaman 

itu kepada arah dan tujuan yang hakiki sesuai dengan hakekat manusia, untuk 

menjadi manusia yang utuh atau “manusia kaffah”.  Dalam konteks ini, setiap 

peserta didik yang sedang belajar pada berbagai jenjang dan satuan pendidikan, 

termasuk di dalamnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada dasarnya 

sedang berada dalam tahap perkembangan dan sedang berusaha mengembangkan 

diri, mengembangkan semua potensi diri dan kecakapannya. Pada masa usia SMP, 

diharapkan anak-anak memperoleh nilai-nilai dan sikap, dasar-dasar pengetahuan, 

kemampuan, dan keterampilan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, 

serta keberhasilan dalam penyesuaian diri mereka pada kehidupan dewasa. Selain 

itu, diharapkan anak-anak memiliki motivasi untuk tetap konsisten dalam 

melaksanakan ajaran agama; memiliki akidah yang kokoh, taat dalam menjalankan 

peribadatan, menjunjung tinggi nilai moral, mencintai kebaikan, kebenaran dan 

keadilan, serta membenci kejahatan, kabatilan dan kezaliman.  

Kartadinata (2014: 28) mengatakan, bahwa jati diri dan identitas bangsa 

tidak bisa dikawal dengan senjata. Jati diri dan identitas bangsa pun tidak bisa 

dibentuk dengan makanan. Jati diri dan identitas bangsa hanya bisa dipupuk dengan 

pendidikan. Oleh karena itu, perhatian penuh terhadap proses pendidikan dan 

bimbingan yang memberikan perhatian yang tinggi terhadap nilai religiusitas dapat 

melahirkan anak bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang berkualitas. 

Sebab, seperti dijelaskan Syamsuddin (2007: 108) bahwa penghayatan keagamaan 

akan berkembang bersama fungsi-fungsi kehalusan perasaan (afektif) disertai 

kejernihan akal budi (kognitif). Sedangkan penghayatan keagamaan itu sendiri 

adalah sumber kehidupan religiusitas. Jadi, anak yang memiliki religiusitas dengan 

sendirinya akan memiliki moralitas yang baik atau akhlak yang mulia.   
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Lebih-lebih jika dikaitkan dengan kurikulum pendidikan 2013, seperti 

diungkapkan oleh Furqon (2013), bahwa tema utama dari kurikulum tersebut adalah 

Indonesia akan memasuki generasi emas pada tahun 2045. Generasi Emas 

dimaksud berlandaskan pada tujuan utuh pendidikan nasional, yang menurut 

Kartadinata, (2013) meliputi aspek intelektualitas, aspek religiusitas, aspek karakter 

(moral), dan aspek kebangsaan. 

Mengingat betapa pentingnya kehidupan religiusitas dalam diri peserta 

didik, maka proses optimalisasi potensi religiusitas di sekolah tidak dapat dilakukan 

hanya melalui pendekatan kurikuler dalam proses pembelajaran saja. 

Pengembangan religiusitas siswa harus melibatkan semua unsur di sekolah, 

termasuk di dalamnya adalah proses bimbingan dan konseling. Konselor sebagai 

bagaian integral dalam sistem pendidikan di sekolah dituntut peran serta aktifnya 

dalam rangka proses optimalisasi potensi religiusitas siswa, sesuai dengan tugas 

dan fungsi serta kekhasan layanan yang dimilikinya. 

Terkait dengan peran bimbingan dan konseling dalam pengembangan 

religiusitas, Dahlan (2005: 16) menegaskan bahwa nilai-nilai abadi (keagamaan) 

seyogianya menjadi landasan dalam merumuskan alternatif bimbingan dan 

konseling di era globalisasi. Juhnke, dkk (2009: 16) mengatakan bahwa konselor 

mesti mengidentifikasi keyakinan agama dan menggunakan doa/lbadah sebagai alat 

terapi bagi klien untuk mempercepat proses penyembuhannya. Lines (2002: 109 - 

117) mengatakan bahwa dari sisi hubungan konseling, konseling harus dilakukan 

oleh seorang konselor keagamaan dan konselor tersebut mempunyai kemampuan 

untuk memformulasi perpaduan terapeutik antara praksis konseling dan ajaran dan 

nilai-nilai religius.  

Persoalan adalah bahwa tidak semua praktisi bimbingan dan konseling di 

Indonesia mempunyai kompetensi religiusitas yang baik. Dalam beberapa diskusi 

dengan praktisi bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 

Kota Pontianak menunjukkan bahwa banyak konselor yang telah menyadari bahwa 

pelibatan religiusitas sangat membantu proses bimbingan dan konseling yang 

dilakukan terhadap siswa. Hanya saja, mereka mengalami kegamangan manakala 

harus mengintegrasikan nilai religiusitas dalam layanan bimbingan dan konseling. 
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Kegamangan ini sebagian besar disebabkan oleh anggapan bahwa "agama" dan 

"religiusitas" merupakan wilayah yang keberadaannya di luar jangkauan dan 

kemampuan konselor. Lebih-lebih bagi para konselor yang tidak pernah 

mempunyai latar belakang pendidikan keagamaan yang representatif.  Angggapan 

ini akan lebih besar jika harus menggunakan label pelayanan bimbingan dan 

konseling bebasis keagamaan, bimbingan dan konseling Islam misalnya.  

Wawancara yang peneliti lakukan dengan konselor di SMP Negeri 9 

Pontianak, menunjukkan bahwa tiga konselor yang ada tidak mempunyai latar 

belakang pendidikan keagamaan secara formal. Sementara di antara mereka 

berpendapat bahwa untuk mengatasi persoalan anak-anak lebih mudah jika 

menggunakan pendekatan ajaran dan nilai-nilai ke-Islaman. Sementara itu, 

persoalan yang terkait dengan kehidupan religiusitas siswa juga sangat beragam, 

seperti susahnya anak-anak diarahkan untuk salat berjamaah, sopan santun yang 

rendah, merokok di sekolah, membolos dan sebagainya. Sementara itu, ketiganya 

merasa canggung untuk menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling 

keagamaan, karena merasa tidak menguasainya. 

Resistensi penggunaan bimbingan dan konseling yang berlandaskan ajaran 

Islam, menurut hemat peneliti merupakan hambatan psikologis yang harus 

dicarikan solusinya. Dalam kaitan ini, upaya penyederhanaan harus dilakukan, agar 

konselor yang telah mempunyai kesadaran bahwa bimbingan dan konseling yang 

melibatkan religiusitas mempunyai peran yang sangat tinggi dalam upaya 

mengatasi persoalan siswa menjadi tidak "takut". Oleh karena itu, untuk tujuan 

tersebut, model layanan ini disandarkan pada satu surah dalam al-Qur`ān, yaitu 

surah al-Fātiẖah, yaitu surah yang paling banyak dihafal oleh ummat Islam, 

termasuk juga bagi konselor sekolah yang memeluk agama Islam. 

Dalam kajian ilmu al-Qur`ān, surah al-Fātiḥah mempunyai tempat 

tersendiri, baik dari sisi kajian nama maupun kandungannya. Terkait dengan nama-

nama surah al-Fātiẖah, Harjani Hefni (2009: xxxii) memberikan penjelasan yang 

panjang. Surah ini diberi nama al-Fātiḥah (pembuka), karena mushaf al-Qur`ān 

dibuka dengan surah ini dan setiap salat juga dibuka dengannya. Ia adalah Ummu 

al-Kitab, Ummu al-Qur`ān, dan asal al-Qur`ān. Ummi (ibu) adalah penyebab awal 
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mula kehidupan seseorang, dan dalam kondisi paling sulit, manusia akan kembali 

pada umminya. Al-Fātiḥah dinamakan Ummu al-Kitab dan Ummu al-Qur`ān, 

karena al-Qur`ān dimulai dengannya, dan dalam kondisi paling sulit, di saat semua 

teori manusia sudah kehilangan energinya, manusia akan kembali pada solusi al-

Qur`ān dan seluruh makna al-Qur`ān merujuk pada tujuh ayat ini. Al-Qur`ān juga 

diberi nama al-Sab’u al-Maṡani (tujuh yang berulang-ulang), karena surah ini 

selalu dibaca secara berulang minimal tujuh belas kali sehari semalam. 

Pengulangan seperti ini menyiratkan ada makna besar di balik surah ini. Ia juga 

disebut al-Qur`ān al-Aẓim. Istilah ini secara eksplisit menyebutkan keagungan 

surah ini, seolah-olah al-Qur`ān adalah al-Fātiḥah itu sendiri. Karenanya, para 

ulama juga menamakan surah ini dengan istilah al-Kafiyah (cukup), karena semua 

muatan al-Qur`ān terkandung di dalamnya. Al-Kafiyah juga bermakna sempurna 

atau totalitas. Makna ini menggambarkan bahwa al-Fātiḥah adalah satu kesatuan 

yang utuh, yang tidak boleh kita hanya mengambil sebagian dan meninggalkan 

sebagian yang lain. Al-Fātiḥah harus dibaca sempurna, total dalam satu rakaat 

dalam salat. Al-Fātiḥah juga diberi nama al-Ṣalah, karena ia merupakan penentu 

kesempurnaan dari salat, karena tidak syah salat seseorang tanpa membaca al-

Fātiẖah. Al-Fātiḥah juga disebut dengan nama al-Syifa (obat), karena al-Fātiḥah 

mempunya sifat penyembuh dari penyakit yang diderita masyarakat. Ia juga disebut 

dengan al-Ruqiyah yang mengisyaratkan al-Fātiḥah dapat menyembuhkan dari 

penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin dan makhluk halus. Dua nama terakhir 

mengisyaratkan adanya energi yang besar dari al-Fātiḥah untuk dijadikan sebagai 

sarana membantu individu yang bermasalah untuk keluar dari masalahnya, yang itu 

juga menjadi tujuaan dari layanan bimbingan dan konseling. 

Dilihat dari segi kandungan isinya, al-Fātiḥah merupakan surah yang 

mengandung seluruh esensi kandungan al-Qur`ān. Ia adalah induk al-Qur`ān 

(Ummu al-Qur`ān), karena ia mengandung seluruh tema pokok dalam al-Qur`ān, 

yaitu tema pujian kepada Allah yang memang berhak untuk mendapatkan pujian, 

tema ibadah dalam bentuk perintah maupun larangan, serta tema ancaman dan janji 

tentang hari kiamat.  Dengan kata lain, al-Fātiḥah mencakup ajaran-ajaran pokok 
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dalam Islam, yaitu ajaran tentang tauhid, kepercayaan terhadap hari kiamat, cara 

beribadah, dan petunjuk dalam menjalani hidup (akhkak). 

Selain berangkat dari latar belakang tersebut, perlunya penguatan 

bimbingan religiusitas ini juga didasarkan dari kondisi religiusitas yang ada pada 

siswa SMP Negeri 9 Pontianak. Hasil penelitian pendahuluan yang peneliti 

lakukan, diperoleh gambaran bahwa 86% religiusitas siswa berada pada katagori 

kurang baik. Ini artinya, bahwa pencapaian kualitas religius siswa, kadang-kadang 

mereka hidup dengan akidah yang benar, kadang-kadang taat dalam menjalankan 

ibadah dan kadang-kadang berperilaku dengan akhlak karimah dengan intensitas di 

bawah sering. Artinya dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih sering 

meninggalkannya dari pada melakukannya. 

Begitu juga jika dilihat dari semua dimensinya, yaitu dimensi akidah 74% 

berada pada kategori kurang baik, dimensi ibadah 72% berada pada kategori kurang 

baik dan dimensi akhlak 78% juga menempati katagori kurang baik. Makna dari 

semua dimensi religiusitas dengan perolehan kurang baik ini adalah bahwa aplikasi 

sebagian besar siswa terhadap dimensi-dimensi religiusitas tersebut dilakukan 

dengan intensitas lebih sering meninggalkanya dari pada melakukannya. Dengan 

kata lain dapat dikatakan, bahwa sebagian besar siswa SMP Negeri 9 Pontianak dari 

dimensi keimanan kadang-kadang meyakini semua aspek akidah; iman kepada 

Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan qadha-qadar dengan segenap 

indikatornya, dengan intensitas lebih sering tidak meyakini dari pada meyakininya. 

Dari dimensi ibadah, siswa SMP Negeri 9 Pontianak kadang-kadang melakukan 

semua aspek ibadah; komitmen sebagai hamba, bersyahadat, salat, zakat, puasa dan 

haji dengan intensitas lebih sering meninggalkan dari pada melakukannya. 

Sementara itu dari segi dimensi akhlak kadang-kadang berperilaku dengan 

mewujudkan aspek-aspek akhlak; akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap 

orangtua, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap 

tetangga dan akhlak terhadap masyarakat dan alam lingkungan sekitar dengan 

intensitas lebih sering meninggalkan dari pada melakukannya. 

Penelitian pendahuluan juga menemukan, bahwa aspek-aspek dalam 

religiusitas siswa juga berada pada katagori kurang baik. Dimensi akidah, iman 
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kepada Allah 67% dengan katagori kurang baik, iman kepada malaikat 48% dalam 

katagori kurang baik, iman kepada kitab 54% dalam katagori kurang baik, iman 

kepada rasul 56% dalam katagori kurang baik, iman kepada hari akhir 52% dalam 

katagori kurang baik dan iman kepada qadha-qadar 57% dalam katagori kurang 

baik. Dimensi ibadah, komitmen sebagai hamba 53% dalam katagori kurang baik, 

bersyahadat 64% dalam katagori kurang baik, mendirikan salat 69% dalam katagori 

kurang baik, membayar zakat 66% dalam katagori kurang baik, melaksanakan 

puasa 58% dalam katagori kurang baik dan menunaikan haji 81% dalam katagori 

kurang baik. Dimensi akhlak, akhlak terhadap Rasulullah 77% dalam katagori 

kurang baik, Akhlak terhadap orangtua 74% dalam katagori kurang baik, akhlak 

terhadap keluarga 70% dalam katagori kurang baik, akhlak terhadap diri sendiri 

54% dalam katagori kurang baik, akhlak terhadap tetangga dan akhlak terhadap 

masyarakat dan alam lingkungan sekitar 63% dalam katagori kurang baik. 

Berangkat dari kondisi objektif yang menggambarkan bahwa semua 

dimensi dan aspek religiusitas siswa berada dalam katagori kurang baik tersebut, 

peneliti memandang harus ada upaya yang sistematis untuk mengatasinya. 

Konselor sekolah, sebagai bagaian integral dari pendidik di Indonesia, harus 

mengambil peran secara nyata. Selain itu, dengan berpijak dari uraian tentang nilai 

fungsional dari al-Fātiḥah di atas, peneliti berkeyakinan bahwa al-Fātiḥah dapat 

dijadikan sebagai model layanan dalam meningkatkan religiusitas siswa. Sekaitan 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan sebuah ikhtiar keilmuan dengan 

mengembangkan sebuah Model Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah (Model 

BBSA) untuk meningkatkan religiusitas siswa. Peneliti berkeyakinan bahwa 

layanan bimbingan dengan menggunakan model ini dapat meningkatkan 

religiusitas siswa. Itulah sebabnya, penelitian ini selain berusaha menemukan 

model layanan bimbingan yang dikembangkan dari operasionalisasi ayat demi ayat 

dalam surah al-Fātiḥah, juga diarahkan untuk membuktikan bahwa model ini 

efektif digunakan untuk meningkatkan religiusitas siswa. 

Mengingat al-Fātiḥah yang banyak dihafal oleh umat Islam, termasuk juga 

di kalangan konselor sekolah, juga kandungan al-Fātiḥah yang mencakup 

keseluruhan dimeni religiusitas dalam Islam, maka peneliti berkeyakinan bahwa, 
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Model BBSA akan sangat membantu dalam proses penguatan pendidikan agama 

melalui pendekatan bimbingan. Peneliti juga yakin bahwa Model BBSA bisa 

dijadikan kegiatan kolaboratif antara konselor sekolah dengan guru agama dalam 

rangka secara bersama-sama mengatasi rendahnya religiusitas siswa. Dengan 

demikian, akan nampak secara nyata bagaimana kontribusi konselor sekolah dalam 

menjaga nilai-nilai keagamaan, karena secara eksplisit peningkatan iman dan takwa 

juga merupakan bagian dari tugas konselor.  

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian 

Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh banyak 

kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Kementerian Agama. Dua kementerian ini telah menyelenggarakan semua satuan 

pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak/Raudhatul Anfal sampai Perguruan 

Tinggi, tidak terkecuali satuan pendidikan menengah pertama (SMP/MTs). 

Perbedaan yang sekaligus menjadi ciri utama dari penyelenggaraan pendidikan di 

dua kementerian tersebut adalah pada pemberian porsi Pendidikan Agama. Di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), memberikan muatan pendidikan agama dengan 

porsi dua jam pelajaran atau sekali tatap muka dalam seminggu (pada kurikulum 

pendidikan 2013, ditambah menjadi tiga jam pelajaran dengan penambahan muatan 

pendidikan budi pekerti). Sementara itu, Madrasah Tsanawiyah (MTs), ciri 

utamanya adalah lebih banyak mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam. Di 

MTs ada empat mata pelajaran dalam rumpun Pendidikan Agama Islam, yaitu 

Aqidah Akhlak, Al-Qur`ān al-Haditṡ, Fiqh dan Sejarah Kebudayaan Islam, yang 

masing-masing dengan porsi dua jam pelajaran dalam satu minggu, kecuali mata 

pelajaran Sejarah kebudayaan Islam, satu jam pelajaran per minggu.  

Secara normal, dengan perbedaan porsi pendidikan agama tersebut akan 

berdampak pada perbedaan capaian perkembangan religiusitas sebagai salah satu 

outcomes dari dua institusi pendidikan tersebut. Siswa madrasah, sebagai sekolah 

yang bercirikan agama Islam, secara ideal akan mempunyai riligiusitas yang lebih 

tinggi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Mohammad Ali, dkk (2011: 12) yang 

menyebutkan bahwa manfaat kompetitif yang ditawarkan pendidikan madrasah 
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adalah penekanannya pada sikap, nilai dan perilaku serta pengetahuan dengan 

memadukan pengetahuan umum dan agama. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa, alasan mengapa orangtua memasukkan anaknya pada madrasah adalah 

dengan pertimbangan agar mendapatkan pendidikan agama yang memadai. Alasan 

ini juga terjadi di negara muslim lain, sebagaimana disebutkan oleh Andrabi dkk, 

(2005), seperti dikutip oleh Mohammad Ali (2011: 13) bahwa  orangtua di Pakistan, 

cenderung meletakkan pendidikan keagamaan pada daftar urutan teratas 

dibandingkan dengan faktor-faktor lain, termasuk nilai kejuruan. Hal yang sama 

juga terjadi di negara Bangladesh. Padahal, pendidikan dilaksanakan dengan tujuan 

yang sama, yaitu untuk mewujudkan amanah Undang-undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang alah satunya adalah mengantarkan 

peserta didik pada capaian perkembangan religiusitasnya. Dengan demikian, dalam 

konteks capaian religiusitas oleh siswa sedapat mungkin harus setara, baik itu oleh 

siswa SMP maupun siswa MTs. Berangkat dari harapan tersebut, maka harus 

dicarikan terobosan program yang melibatkan semua komponen dan unsur yang 

ada di sekolah, di mana salah satunya adalah konselor. Selama ini dikesankan, 

bahwa urusan pembinaan keagamaan atau religiusitas siswa menjadi tanggung 

jawab guru agama saja. Padahal, konselor sekolah juga mempunyai tanggung jawab 

dalam meningkatkan iman dan takwa siswa, yaitu melalui bimbingan iman dan 

takwa. 

Namun demikian, keikutsertaan konselor dalam mengatasi persoalan 

religiusitas siswa, harus dilakukan dengan tanpa meninggalkan ciri khusus dan  

keunikannya dibandingkan dengan profesi kependidikan lain, yaitu melalui layanan 

pendidikan dengan pendekatan bimbingan. Dalam hal ini, keikutsertaan konselor 

dalam pengembangan religiusitas siswa dilakukan dengan penerapan Model 

Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah.  

Sehubungan dengan hal tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimanakah Model Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah yang Efektif untuk 

Meningkatkan Religiusitas Siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 

Pontianak?” 

Secara lebih khusus masalah penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:  
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1. Seperti apa gambaran religiusitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak tahun 

pelajaran 2013/2014? 

2. Seperti apa rumusan model hipotetik bimbingan berbasis surah al-Fātiḥah 

untuk mengembangkan religiusitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak?   

3. Bagaimanakah efektivitas model bimbingan berbasis surah al-Fātiḥah dalam 

meningkatkan religiusitasitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan akhir penelitian ini adalah diperolehnya Model Bimbingan Berbasis 

Surah al-Fātiḥah yang efektif untuk meningkatkan religiusitas siswa SMP Negeri 

9 Pontianak.  

Secara lebih operasional penelitian ini bertujuan untuk dapat mengung-kap 

dan menemukan:  

1. Gambaran religiusitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak tahun pelajaran 

2013/2014? 

2. Rumusan Model Hipotetik Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah untuk 

mengembangkan religiusitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak. 

3. Efektivitas Model Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah dalam meningkat-

kan religiusitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak? 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoretik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling terkait dengan 

peran penting bimbingan dan konseling dalam mengembangkan religiusitas siswa. 

Secara praksis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh konselor untuk 

berperan serta secara aktif mengembangkan religiusitas siswa di sekolah. Kegiatan 

ini bisa dilakukan sebagai program khusus konselor, atau bisa juga dilakukan 

dengan berkolaborasi dengan guru Pendidikan Agama Islam. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS RELIGIUSITAS SISWA 

DAN KERANGKA MODEL BIMBINGAN BERBASIS 

SURAH AL-FATIHAH 

 

A. Konsep Dasar Religiusitas 

Dalam diri manusia terdapat suatu fitrah yang mengantarkan manusia  pada  

suatu  kesadaran tentang yang Ilahi (QS. 7: 172; QS. 30: 30). Kesadaran ini 

memberikan inspirasi kepada manusia untuk meyakini bahwa di balik alam raya ini 

terdapat suatu kuasa rohani yang mengatasi dan mengaturnya. Keyakinan terhadap 

kuasa ini ketika tidak bersentuhan dengan ajaran agama akan mengambil bentuk 

spiritualisme. Sementara itu, naluri atau fitrah ketuhanan ketika bersentuhan dengan 

ajaran agama akan tersemai dan tumbuh dalam bentuk religiusitas (keberagamaan), 

yaitu bentuk pengayatan dan aplikasi manusia terhadap sumber suci keagamaan 

yang terkumpul dalam kitab suci, yang selanjutnya akan membentuk sistem 

keyakinan. 

Agama sebagai sistem keyakinan memang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama biasanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun 

lingkungan masing-masing. Namun untuk menutupi sama sekali dorongan dan rasa 

keagamaan agaknya sulit dilakukan. Kesulitan ini dikarenakan pada diri manusia 

terdapat unsur batin (fitrah) yang cenderung mendorongnya untuk tunduk kepada 

Zat Yang Gaib (QS. 30: 30). Dengan demikian, bagaimana pun keadaannya, hidup 

manusia akan dipengaruhi oleh religiusitasnya.  

Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan 

perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong 

oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang 

tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam 

hati seseorang. Karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam 

sisi atau dimensi. Dengan demikian, agama adalah sebuah sistem yang berdimensi 

banyak (multidimensional system). 
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1. Definisi Religiusitas 

Secara etimologis, agama atau religi diartikan ajaran, sistem yang mengatur 

tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Mahakuasa, tata  peribadatan, dan 

tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

lingkungannya dengan kepercayaan itu. Dalam Wikipedia (2012) disebutkan 

bahwa kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, āgama yang berarti "tradisi". 

Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari 

bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat 

kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Agama) 

Mirip dengan pengertian di atas, Nasution, (1973: 9-10) merangkum 

pengertian agama berdasarkan asal kata yaitu al-ddīn, religi (relegere, religare) dan 

agama. Al-ddīn (semit) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam 

bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, 

balasan, dan kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (Latin) atau relegare berarti 

mengumpulkan dan membaca. Kemudian religare berarti mengikat. Adapun kata 

agama terdiri dari a = tidak; gam = pergi, mengandung arti tidak pergi, tetap di 

tempat atau diwarisi turun-temurun. Dengan mengacu pada penelusuran dari makna 

asal kata agama tersebut, Nasution (1973: 10), sampai pada kesimpulan bahwa pada 

dasarnya intisari dari agama adalah ikatan. Oleh karena itu, agama mengandung arti 

ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal 

dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak 

dapat ditangkap dengan panca indera, tetapi mempunyai pengaruh besar sekali 

terhadap kehidupan manusia sehari-hari.  

Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang agama harus ditelusuri 

dari makna terminologisnya. Rakhmat (2003: 42) mengkonseptualisasi pengertian 

agama dengan menggunakan pendekatan matrik sebagai berikut ini: 
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Tabel 2.1 

Konseptualisasi Agama  

Bedasarkan Tingkat Analisis Personal-Sosial, Fungsi-Substansi 

 
Fungsi 

(1) 

Substansi  

(2) 

Personal 

(1) 

Apa saja yang memenuhi tujuan 

keagamaan individu; seperti: 

memberikan makna, mengurangi 

rasa bersalah, menambah rasa 

bersalah, memberikan 

bimbingan moral, membantu 

mengadapi maut, dst. 

Kepercayaan individu yang 

khusus. Kesadaran personal 

tentang adanya yang sakral, 

transenden dan Ilahi. 

Sosial 

(2) 

Apa saja yang menjalankan 

fungsi agama di masyarakat. 

Berjalannya proses kelompok 

dalam kelompok agama. 

Perumusan ajaran agama yang 

resmi. Konsensus kelompok 

tentang  kepercayaan dan 

praktik. Sikap di hadapan 

publik yang diambil gereja, 

sinagog, mazhab, sekte. 

 

Manurut Glock dan Stark (Ancok dan Suroso, 2011: 76) agama adalah 

sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang 

terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati 

sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning). Sementara itu, Durkheim (dalam 

Wikipedia (2012) mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang 

terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci.  

Jika ditelusuri dari sudut pandang etimologi dalam istilah bahasa Arab, kata 

agama dipadankan dengan kata al-ddīn. Sejauh yang telah dikaji oleh para sarjana 

seperti Ibn Manzhur, (t.t), Ibrahim Anis, et. al. (1972), Ahmad ‘Ațiyyah Allah, 

(1966), Ibn Zakariya, (1981), dalam Noer (2006) bahwa dalam kesusasteraan Arab 

pra-Islam telah ada kata al-ddīn, yang memiliki tiga arti yang dominan: (1) adat 

atau kebiasaan, (2) balasan, dan (3) kepatuhan. Selanjutnya, jika kita membuka 

kamus-kamus bahasa Arab yang disusun sejak masa dulu sampai masa kini, kita 

akan menemukan bahwa kata al-ddīn memiliki banyak arti, yaitu: (1) pembalasan 

(2) perhitungan (3) keputusan (4) kepatuhan (5) ketundukan (6) sikap berserah diri 

(islām), (7) kerendahan (8) warak (9) adat atau kebiasaan (10) keadaan (11) tingkah 

laku (12) kekuasaan (13) pemaksaan (14) cara atau jalan (15) peraturan (16) hukum 

(17) syariah (18) akidah dan (19) agama (millah). 
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Walaupun kata al-ddīn merupakan kata yang telah ada sejak zaman pra-

Islam, akan tetapi dengan datangnya Islam kata tersebut masih dipakai. Al-Qur`ān 

menggunakan makna al-ddīn dengan berberbagai makna sebagai berikut: (1) 

pembalasan (QS, 1: 3; QS, 37: 20 dan QS, 82: 9), (2) kepatuhan atau ketaatan,  di 

mana dalam operasionalnya dalam Al-Qur`ān kata ini biasa dirangkai dengan dua 

kata, yaitu kepatuhan beribadah (QS, 16: 52;  QS. 39: 3; QS, 39: 11) dan kepatuhan 

dalam Islam (QS, 3: 19; QS, 2: 132; QS, 5: 3; QS, 2: 120; QS, 6: 161; QS, 39: 2 - 

3).  

Sementara itu, terkait dengan istilah religiusitas, Thontowi (2012) mengutip 

pendapat beberapa pakar sebagai berikuta: (1) menurut Kaye dan Ragavan 

dikatakan berasal dari bahasa latin “relegare” yang berarti mengikat secara erat atau 

ikatan kebersamaan. Religiusitas adalah sebuah ekspresi spiritual seseorang yang 

berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual. (2) 

menurut Mangunwijaya religiusitas merupakna aspek yang telah dihayati oleh 

individu di dalam hati, getaran hati nurani pribadi dan sikap 

personal.(http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/hakekatreligiusitas.pdf).  

Hal serupa juga diungkapkan oleh Glock & Stark (Dister, 1988) mengenai 

religiusitas yaitu sikap keberagamaan yang berarti adanya unsur internalisasi agama 

ke dalam diri seseorang. Pengertian lain tentang religiusitas diungkapkan oleh 

Madjid (1992: 22) religiusitas adalah tingkah laku manusia yang sepenuhnya 

dibentuk oleh kepercayaan kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu kenyataan-

kenyataan supra-empiris. Manusia melakukan tindakan empiris sebagaimana 

layaknya tetapi manusia yang memiliki religiusitas meletakkan harga dan makna 

tindakan empirisnya dibawah supra-empiris. Pendapat serupa juga disampaikan 

oleh Hakim (2000: 4) yang mengartikan religiusitas sebagai pengayatan sikap hidup 

seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. 

Dengan mengacu pada beberapa penjelasan tentang religiusitas dari 

berbagai sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah 

kualitas personal dalam menginternalisasi dan mengaplikasikan kepercayaan dan 

praktik yang berhubungan dengan segenap ajaran agama yang dianutnya dalam 

berbagai aspek dan dimensi-dimensinya. Penggunaan istilah religiusitas dalam 

http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/hakekatreligiusitas.pdf
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penelitian ini, bukan istilah yang lain, karena istilah ini bermakna komitmen 

seseorang terhadap sistem keyakinan, peribadatan dan tatanilai dari agama yang 

dianutnya (Glock dan Stark, dalam Sari, Fajri, dan Syuriansyah, (2012: 312); 

Madjid (1992: 22); Hakim (2000: 4); Țontowi (2012); Ancok dan Suroso, 2011: 

76). Sedangkan spiritual bermakna nilai-nilai universal manusia yang tidak ada 

kaitannya dengan agama, bahkan tidak sama dengan agama (Marshall dan Zohar 

(2000). Selain itu, istilah religiusitas juga lebih umum dan mudah dipahami, 

terutama di kalangan sekolah umum yang menjadi setting penelitian ini, yaitu SMP 

Negeri 9 Pontianak. 

2. Dimensi-dimensi Religiusitas 

Aplikasi dari ajaran keagamaan atau tepatnya keberagamaan dapat menjadi 

objek penelitian. Rakhmat (2003: 43) mengatakan bahwa seseorang dapat 

melakukan penelitian yang terkait dengan keberagamaan dengan memperhatikan 

definisi agama, baik secara substantif maupun fungsional, yaitu bagaimana agama 

diterima oleh penganutnya; dalam pikirannya, perasaannya dan tindakannya. 

Mengutip pendapat Deconchy (1991), Rakhmat (2003: 43) mengatakan bahwa 

inilah yang disebut sebagai psikografi atau peta keberagamaan. Dalam psikografi 

agama, keberagamaan digambarkan dalam berbagai dimensi perwujudannya. 

Religiusitas diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ancok 

dan Suroso (2011: 76) mengatakan bahwa aktivitas religius bukan hanya terjadi 

ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah mahḍah), tapi juga ketika 

melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya 

berkaitan pada aktivitas-aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, akan tetapi 

juga pada aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Oleh karena 

itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai sisi atau dimensi. Dengan 

demikian, agama adalah sebuah sistem yang berdimensi banyak, sebuah sistem 

multidimensional, di mana antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lain 

saling berkaitan. Menurut Hassan (2006: 46) paling tidak ada tiga ahli yang 

mengungkapkan teori multidimensional keberagaman, sebagaimana terangkum 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.2 

Dimensi Keberagamaan  

Menurut J.B. Pratt, F. Von Hugel dan R. Stark dan C.Y Glock 

Von Hugel Pratt Stark and Glock 

1. Tradisional 

(historis) 

2. Rasional 

3. Intuitif dan 

volisional 

1. Tradisional 

2. Rasional 

3. Mistik 

4. Praktikal 

(moral) 

1. Idiologis (kepercayaan) 

2. Ritualistik (praktik) 

3. Intelektual (pengetahuan) 

4. Eksperensial 

(pengalaman) 

5. Konsekuensial (pengaruh) 

 

 Terkait dengan pendapat beberapa ahli seperti tertera dalam tabel di atas, 

para pengkaji sosiologis dan psikologi agama sependapat dengan pembagian yang 

dilakukan oleh Stark dan Glock, misalnya Hassan (2006) dan Ancok dan Suroso 

(2011). 

a. Dimensi Ideologis (Keyakinan) 

Dalam penjelasan Ancok dan Suroso (2011: 77) dimensi ideologis ini berisi 

pengarapan-pengarapan, kepercayaan dan doktrin-doktrin, di mana orang religius 

berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin 

tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan di mana para 

penganutnya diharapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup 

keyakinan itu bervariasi tidak hanya di antara agama-agama, tetapi seringkali juga 

pada tradisi-tradisi dalam agama yang sama. Rakhmat (2003: 44) mengatakan 

bahwa kepercayaan atau doktrin agama adalah dimensi yang paling dasar. Inilah 

yang membedakan satu agama dengan agama lain, bahkan satu mazhab dalam satu 

agama dari mazhab lainnya. Menurut Hassan (2006: 47) dimensi keyakinan 

terbentuk berkat adanya kepercayaan pokok di mana orang yang beragama 

diharapkan atau sering dituntut untuk percaya. 

b. Dimensi Praktik Agama (Ritual) 

Ritual merupakan bagian integral dari agama formal. Menurut Hassan 

(2006: 50), aspek ritual keagamaan mencakup aktivitas ibadah dan hal-hal yang 

dilakukan manusia dalam melaksanakan perintah agamanya. Ancok dan Suroso 

(2011: 77) mengatakan bahwa dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, 
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pelaksanaan ritus formal keagamaan, kataatan dan hal-hal yang dilakukan orang 

untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa praktik-praktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting, yaitu: 

(1) Ritual, mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal  dan 

praktik-raktik suci yang semua mengarapkan para pemeluk melaksanakan-nya. (2) 

Ketaatan, apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik, semua 

agama yang dikenal juga mempunyai seperangkat tindakan persembahan dan 

kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan khas pribadi. 

c. Dimensi Eksperensial (Pengalaman) 

Ancok dan Suroso (2011: 78) mengartikan dimensi pengalaman dalam 

keberagamaan berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi dan 

sensasi yang dialami seseorang atau didefenisikan oleh suatu kelompok keagaman 

(atau masyarakat) yang melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi 

ketuhanan yaitu dengan Tuhan, Kenyataan Terakhir, dengan Otoritas Transedental. 

Dengan kata lain, bagaimana manusia mewarnai perilaku kehidupannya dengan 

bersandar pada tata nilai agamanya. Menurut Hassan (2006: 52) pengalaman-

pengalaman ini biasanya berwujud di sekitar ide tentang pemahaman, kognisi, 

kepercayaan, iman atau rasa takut. Harapan-harapan seperti ini ada pada setiap 

agama. 

d. Dimensi Pengetahuan Agama 

Dalam pemaknaan Ancok dan Suroso (2011: 78) dimensi pengetahuan 

agama mengacu pada harapan bagi orang-orang yang beragama paling tidak 

memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-

ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Hassan (2006: 47) mengatakan bahwa dimensi 

pengetahuan atau intelektual dalam keberagamaan merujuk pada harapan di mana 

orang yang beragama akan mendapatkan pengetahuan mengenai dasar-dasar 

pengetahuannya dan kitab sucinya. Dimensi ini sangat erat dengan dimensi 

ideologis, karena pengetahuan tentang iman merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkannya, walaupun iman tidak harus berasal dari pengetahuan, dan tidak 

semua pengetahuan agama mengaruskan adanya iman. 
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e. Dimensi Konsekuensial (Pengaruh) 

Ancok dan Suroso (2011: 78) mengartikan dimensi konsekuensial sebagai 

dimensi keberagamaan yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. 

Dengan kata lain, dimensi ini merujuk pada sejauh mana implikasi ajaran agama 

mempengaruhi perilakunya. Sedangkan menurut Hassan (2006: 47), dimensi ini 

mencakup pengaruh yang timbul dari kepercayaan, praktik, pengalaman dan 

pengetahuan agama yang dimiliki seseorang. Dalam pengertian ini, dimensi 

konsekuensial meliputi seluruh ketentuan agama yang menjelaskan apa yang harus 

dilakukan seseorang, dan sikap apa yang harus dimiliki sebagai konsekuensi dari 

agama yang dianutnya. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Thouless (2009: 80) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi 

religiusitas, yaitu: pengaruh-pengaruh sosial (termasuk di dalamnya pendi-dikan), 

berbagai pengalaman, kebutuhan dan proses pemikiran.  

Dari keempat faktor tersebut, dalam penelitian ini, peneliti akan 

memfokuskan penelitian ini pada faktor pertama, khususnya yang terkait 

pengembangan religiusitas melalui pendidikan. Keputusan untuk memfokuskan 

penelitian dalam setting pendidikan ini disebabkan oleh alasan keilmuan,  di mana 

secara keseluruhan, bimbingan dan konseling adalah sebuah upaya edukatif-

psikologis yang bersentuhan secara langsung dengan pengembangan perilaku 

individu, khsusnya dalam setting pendidikan. Mengacu pada Undang-undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa layanan 

bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam layanan pendidikan. 

Hanya saja, dalam pelaksanaan tugasnya, konselor mempunyai ciri atau 

karakteristik sendiri dibandingkan dengan layanan pendidikan lain. Kartadinata 

(2010: 157) mengatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling adalah layanan 

dalam wilayah ilmu normatif dengan fokus utama bagaimana memfasilitasi dan 

membawa manusia berkembang dari kondisi apa adanya (what it is) kepada 

bagaimana seharusnya (what ṣould be). Layanan bimbingan dan konseling adalah 

layanan psikologis dalam suasana pedagogis, dia adalah layanan psikopedagogis 
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dalam setting persekolahan maupun luar sekolah, dalam konteks kultur, nilai dan 

religi yang diyakini konseli dan konselor. Dengan mengacu pada pendapat 

tersebut, maka layanan bimbingan dan konseling adalah sebuah layanan bantuan 

yang harus mampu membawa konseli untuk mengadapi hidup ke arah kesuksesan. 

Selain itu, dengan pemilihan seting pendidikan lebih aplikatif dan dapat 

menjangkau konseli dengan jumlah yang banyak. 

Selanjutnya, alasan pemilihan bimbingan Islam, dewasa ini telah terjadi 

perubahan orientasi layanan bimbingan dan konseling yang memberikan 

kepercayaan yang tinggi terhadap peran dan fungsi religiusitas dalam 

memberdayakan konseli untuk mampu keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. 

Selain itu, di zaman postmodern seperti sekarang ini, banyak individu yang 

mengalami kehampaan makna hidup.  

Kehampaan makna hidup yang dialami masyarakat era postmodern seperti 

saat ini adalah akibat dari teralienasinya kehidupan manusia dari dimensi 

religiusitasnya. Akibatnya, kehidupan manusia mudah sekali terombang-ambing 

oleh gelombang kehidupan yang semakin tidak menentu. Padahal, dari beberapa 

studi, religiusitas sangat besar kebermaknaannya dalam kehidupan manusia. Nilai-

nilai religiusitas sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia di berbagai belahan 

dunia, terutama wilayah-wilayah negara ketiga atau negara selatan. Bahkan dalam 

konteks Amerika, beberapa kelompok masyarakat tetap mengganggap penting 

masalah religiusitas. Penelitian yang dilakukan oleh Hodge (2006: 179-189) 

melaporkan bahwa penggunaan terapi kognitif yang telah dimodifikasi dengan nilai 

religiusitas lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan terapi kognitif standar. 

Oleh karena itu, pelibatan kembali nilai religiusitas dalam kehidupan manusia 

adalah sebuah keharusan. Pelibatan religiusitas ini, didasari oleh asumsi bahwa nilai 

religiusitas berada dalam diri setiap individu, yaitu dalam bentuk fitrah beragama 

(QS. 30: 30). Yusuf dan Nurihsan (2005: 135) menjelaskan bahwa secara hakiki, 

manusia adalah makhluk beragama (homoreligius), yaitu makhluk yang 

mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang 

bersumber dari agama, serta sekaligus menjadikan kebenaran agama sebagai 

rujukan sikap dan perilakunya.  
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Persoalannya adalah bahwa tidak semua praktisi bimbingan dan Konseling 

di Indonesia mempunyai kompetensi religiusitas yang baik. Dalam beberapa 

diskusi dengan praktisi bimbingan dan konseling sekolah di beberapa SMP di Kota 

Pontianak menunjukkan bahwa banyak konselor yang telah menyadari bahwa 

pelibatan religiusitas sangat membantu dalam proses layanan bimbingan dan 

konseling yang dilakukan terhadap siswa. Hanya saja, mereka mengalami 

kegamangan manakala harus mengintegrasikan nilai religiusitas dalam layanan 

bimbingan dan konseling. Kegamangan ini sebagian besar disebabkan oleh 

anggapan bahwa "agama" dan "religiusitas" merupakan wilayah yang 

keberadaannya di luar jangkauan dan kemampuan konselor. Padahal, persoalan 

yang terkait dengan kehidupan religusitas siswa juga sangat beragam, seperti 

susahnya anak-anak diarahkan untuk salat berjamaah, sopan santun yang rendah, 

merokok di sekolah, membolos dan sebagainya. Sementara itu, mereka merasa 

canggung untuk menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling keagamaan, 

karena merasa tidak menguasainya. 

Resistensi penggunaan bimbingan dan konseling yang berlandaskan ajaran 

Islam, menurut hemat peneliti merupakan hambatan psikologis yang harus 

dicarikan solusinya. Dalam kaitan ini, upaya penyederhanaan harus dilakukan, agar 

konselor yang telah mempunyai kesadaran bahwa bimbingan dan konseling yang 

melibatkan nilai religiusitas mempunyai peran yang sangat tinggi dalam upaya 

mengatasi persoalan konseli menjadi tidak "takut". Oleh karena itu, untuk tujuan 

tersebut, model layanan ini disandarkan dalam satu surah dalam al-Qur`ān, yaitu 

surah al-Fātiḥah, surah yang paling banyak dihafal oleh ummat Islam, termasuk 

juga bagi konselor sekolah yang memeluk agama Islam. 

4. Perkembangan Religiusitas Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Dilihat dari rentang usianya, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 

umumnya berada pada rentang usia 13 - 16 tahun. Jika dilihat dari usia 

perkembangan individu, maka rentang usia ini berada pada usia remaja. Usia remaja 

menurut Yusuf dan Suganḍi (2011: 77) dimaknai sebagai masa transisi antara masa 

anak-anak dan masa dewasa. Masa-masa remaja sebagai perpanjangan masa kanak-

kanak sebelum mencapai dewasa. Masa remaja adalah masa yang penuh 



 

24 
 

kegoncangan jiwa, masa peralihan dari masa kanak-kanak yang penuh 

ketergantungan dengan masa dewasa yang matang. 

Masa remaja merupakan periode perubahan yang sangat pesat baik dalam 

perubahan fisiknya maupun perubahan sikap dan perilakunya. Masa remaja ini 

sangat penting dalam kehidupan, karena pada masa inilah masa remaja mencari 

identitasnya. Para ahli psikologi dan pendidikan belum sepakat mengenai rentang 

usia remaja. Sururin (2004: 63) berpendapat bahwa remaja adalah individu yang 

berada pada rentang usia mulai dari 13-19 tahun. Perkembangan perasaan beragama 

pada masa remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan 

jasmaninya.  

Yusuf dan Suganḍi (2011: 108-110) menyebutkan bahwa dari hasil 

penelitian yang dilakukan, gambaran perkembangan kesadaran beragama pada 

remaja adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan Pemahaman Agama. Terkait dengan pengembangan 

pemahaman agama, remaja pada umumnya menunjukkan perilaku malas untuk 

mendengarkan ceramah-ceramah agama, kurang berminat untuk mengikuti 

kegiatan keagamaan, kurang senang membaca buku-buku agama, kurang 

tertarik untuk mengikuti diskusi keagamaan. 

b. Keyakinan terhadap Agama sebagai Pedoman Hidup. Hampir semua siswa 

meyakini bahwa agama adalah pedoman hidup yang akan membawa 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

c. Keyakinan bahwa Setiap Perbuatan Manusia Tidak Lepas dari Pengawasan 

Tuhan. Sebagian besar siswa percaya bahwa Allah senantiasa mengawasi 

setiap perilakunya. 

d. Keyakinan terhadap Hari Akhirat. Hampir semua siswa meyakini adanya hari 

akhirat. Mereka meyakini bahwa amal perbuatan mendapat pembalasan dari 

Allah Swt. 

e. Keyakinan bahwa Allah Maha Penyayang dan Pengampun. Sebagian besar 

siswa meyakini bahwa Allah Maha Penyayang dan Pengampun. 

f. Pengamalan Ibadah salat. Sebagian besar siswa sudah terbiasa melaksanakan 

ibadah salat. Namun sebagian lainnya masih malas melaksanakannya. 
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g. Mempelajari Al-Qur`ān. Hampir semua siswa merasa perlu mempelajari Al-

Qur`ān, namun sebagian lainnya ada yang belum tertarik mempelajarinya. 

h. Berdo'a kepad Allah. Sebagian besar siswa sudah terbiasa memanjatkan do'a 

kepada Allah Swt, baik siang maupun malam. 

i. Mengendalikan Diri dari Perbuatan yang Dilarang Agama. Sebagian besar 

siswa sudah mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan perbiatan 

yang dilarang Allah Swt. 

j. Bersikap Sopan kepada Kedua Orangtua dan Orang Lain. Hampir semua siswa 

menunjukkan sikap respek terhadap kedua orangtua mereka, juga kepada orang 

lain. Meskipun begitu di antara mereka masih ada yang tidak konsisten dalam 

bersikap. 

k. Bersabar dan Bersyukur. Sebagian besar siswa merasa sulit untuk bersabar 

pada saat mendapat musibah, bahkan di antara mereka sangat kecewa terhadap 

nasib yang dialaminya. Mereka juga menunjukkan sikap suka lupa untuk 

bersyukur kepada Allah. 

5. Religiusitas dalam Agama Islam 

Dengan mengacu pada pembagian dimensi keberagamaan yang dilakukan 

oleh Glock dan Stark,  Ancok dan Suroso (2011: 80 - 81) menyatakan bahwa 

rumusan Glock dan Stark yang membagi keberagamaan menjadi lima dimensi 

dalam tingkat tertentu mempunyai kesesuaian dengan Islam. Keberagamaan dalam 

Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tapi juga dalam 

aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagai suatu sistem, Islam mendorong pemeluknya 

untuk beragama secara menyeluruh pula. Allah berfirman yang artinya: “Hai orang-

orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan 

janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang 

nyata bagimu” (QS. 2: 208).  

Menurut Ancok dan Suroso (2011: 80) dimensi keyakinan dapat disejajarkan 

dengan akidah, dimensi praktik agama disejajarkan dengan syariah dan dimensi 

konsekuensial dengan akhlak. Ungkapan ini jika diperbandingkan dengan konsep 

keberislaman (Dīnu al-Islām) seperti diungkapkan dalam hadis Nabi Muhammad 
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Saw yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khațțab Ra ketika datang seorang laki-laki 

datang kepada Nabi Saw dan bertanya tentang iman, Islam dan ihsan, lalu beliu 

menjelaskan kepadanya, kemudia bersabda: "Tadi adalah Malaikat Jibril, dia 

datang untuk mengajarkan tentang agama kepada kalian" (HR. Muslim. No.8).  

Berdasarkan pada hadis ini, agama (al-ddīn) diidentikkan dengan tiga 

domain, yaitu iman, islam dan ihsan. Dalam kajian psikologi, religiusitas sering 

disebut dengan komitmen beragama, yang menurut Anshari (1983: 77) dalam 

konteks Islam mencakup tiga hal, yaitu iman, Islam dan ihsan. Dalam terminologi 

studi ke-Islaman, iman merupakan pokok ajaran Islam yang mengacu pada al-arkān 

al-Imān (rukun Iman). Sementara istilah Islam secara khusus adalah mengacu pada 

al-arkān al-Islām (rukun Islam). Sedangkan, pembahasan tentang ihsan, menurut 

Hikmawati (2008: 57) sering disamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi 

pekerti yang baik menurut ajaran agama Islam. Dengan mengacu pada uraian 

tersebut, maka dalam penelitian ini ditetapkan bahwa dimensi religiusitas yang 

digunakan adalah dimensi religiusitas dalam perspektif Islam, dengan 

menggunakan istilah pensejajaran yang dilakukan oleh Ancok dan Suroso (2011: 

80) sebagaimana disebutkan di atas.  

a. Dimensi Keyakinan (Akidah) 

Dimensi keyakinan atau akidah Islam merujuk pada seberapa tingkat 

keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap 

ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Akidah berasal dari kata ‘aqada-

ya’qidu-‘aqdan yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan 

kuat.  Selanjutnya akidah sering disebut sebagai ‘aqidatan yang berarti kepercayaan 

atau keyakinan.  Oleh karena itu, kaitan antara ‘aqdan dan ‘aqidatan adalah bahwa 

keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat, 

dan mengandung perjanjian. 

Sedangkan menurut terminologi, akidah bermakna iman atau keyakinan. 

Karena itulah akidah selalu ditautkan dengan arkānu al-imān, rukun iman yang 

merupakan asas dari seluruh ajaran Islam. Hal ini seperti diungkapkan oleh Anṣari 

(1983: 17) yang menyatakan bahwa iman dalam arti yang khas adalah arkānu al-

imān, rukun iman yang enam. Sementara itu, menurut Qarḍawi (1983: 25) iman 
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adalah keyakinan yang mengujam dalam hati; kokoh penuh keyakinan dan tidak 

dicampuri keraguan; mempengaruhi pandangan hidup, mengarahkan tingkah kaku, 

perasaan dan pola pikir (fitrah). Iman yang sempurna adalah diyakini dengan hati 

(taṣdiq bi al-qalbi), diucapkan dengan lisan (iqrar bi al-lisan), dan diamalkan 

dengan anggota badan (amalun bi al-jawārihi). 

Akidah atau iman kedudukannya amat sentral dan fundamental. Akidah Islam 

berawal dari keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan 

dan wujudnya. Kemaha-Esaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya itu 

disebut tauhid. Tauhid menjadi inti rukun Iman dan prima causa (asal pertama, asal 

dari segala-galanya) dari seluruh keyakinan Islam. Di dalam keberislaman, isi 

dimensi ini menyangkut keyakinan tentang rukun iman, yaitu iman kepada Allah 

Swt, para malaikat Nabi dan Rasul, Kitab-kitab Allah surga dan neraka, serta qaḍa 

dan qadar. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 177 yang 

terjemahannya sebagai berikut:  

Bukanlah Menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. 2: 177). 

 

Dengan penjelasan yang lebih rinci, terkait dengan iman, ada hadits yang 

diriwayatkan oleh Muslim memberi keterangan sebagai berikut:  

Dari Umar ibn al-Khațțab Ra menyatakan bahwa Malaikat Jibril pernah 

bertanya tentang iman, maka Rasulullah Saw bersabda: "Iman itu adalah 

engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Naya, 

Rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta beriman kepada qadar yang baik dan qadar 

yang buruk. (HR. Muslim) 

Shihab (2003, XIII: 265) menjelaskan hakikat iman dalam tafsirnya, yaitu 

ketika menjelaskan surah al-Hujarat ayat 14–15. Dalam penjelasannya disebutkan 

bahwa orang yang sempurna imannya adalah orang yang beriman kepada Allah dan 
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mengimani semua sifat-sifat-Nya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah 

Rasul-Nya dan segala apa yang disampaikannya, kemudian – walaupun 

menghadapi ujian dan bencana yang berat – mereka tidak ragu, dan mereka juga 

membuktikan kebenaran  imannya dengan berjihad, yaitu membela kebenaran 

dengan mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah. 

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, serta beberapa penjelasan ayat dan hadis 

lain yang serupa, para ulama menyusun rangkaian unsur iman dalam terminologi 

rukun iman sebagai berikut: 

1) Keyakinan kepada Allah  

Iman kepada Allah mengandung makna bahwa satu-satunya Tuhan yang 

harus disembah hanyalah Allah Swt, di mana dalam Islam konsepsi tentang 

Kemaha-Esaan Allah disebut Tauhid. Perihal Kemaha-Esaan Allah terdapat di 

dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 163 sebagai berikut: 

ََٰه إَِله ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيُم  ِإَوَلَُٰهُكۡم إَِلَٰهٞ َوَٰ  ٓ إَِل  ِحٞدۖٞ َله

 Artinya: Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan 

melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

Dalam surah Al-Ikhlas (112) ayat 1 - 3 sebagai berikut: Artinya: Katakanlah: 

"Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya 

segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada 

seorangpun yang setara dengan Dia." 

Iman kepada Allah mempunyai dampak yang mendalam terhadap kesehatan 

psikologis seseorang. Hawari (1999: 431) mengatakan bahwa salah satu kebutuhan 

manusia adalah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Dengan selalu 

berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah manusia akan mendapatkan rasa 

aman dan terlindungi dari berbagai persoalan pskologis yang dihadapinya. 

Ungkapan serupa juga disampaikan oleh Abdushshamad (2002: 334),  di mana 



 

29 
 

iman kepada Allah memiliki hubungan yang erat dengan kesembuhan suatu 

penyakit yang ada pada seseorang. Iman bagi orang yang sedang mengadapi suatu 

penyakit tertentu bisa menjadi energi yang mampu menambah ketahanan fisik 

maupun psikis untuk mengahadapinya. Oxman at.al (Purwanto, 2011) 

mengemukakan bahwa salah satu faktor prediksi yang kuat bagi keberhasilan 

operasi jantung adalah tingkat keimanan pasien. Dari studi yang mereka lakukan 

terbukti bahwa semakin kuat keimanan pasien, kian kuat pula proteksinya terhadap 

kematian akibat operasi  

Bahkan, keimanan kepada Allah terkait erat dengan keutuhan kepribadian 

seseorang. Shihab (2000: 37-38) mengatakan bahwa orang yang mengalami 

kepribadian ganda (split personality), satu-satunya jalan untuk menyembuhkan-nya 

adalah dengan mengembalikannya pada jalan akidah tauhid. Bahkan Najati 

(Sutoyo, 2009: 149) mengatakan bahwa akidah tauhid merupakan energi spiritual 

yang menimbulkan perubahan besar dalam kepribadian individu, yaitu mengubah 

pengertian tentang dirinya sendiri, orang lain, kehidupan dan seluruh alam semesta. 

Di samping itu juga membekali manusia dengan hakekat dan tujuan hidupnya, serta 

menciptakan perasaan damai dan tentram dalam dirinya. 

Keimanan kepada Allah Swt, menurut Al-Utsaimin (Hikmawati, 2008: 39) 

mengandung empat unsur sebagai berikut: (1) mengimani wujud Allah Swt, (2) 

mengimani Rububiyah Allah Swt, (3) mengimani Uluhiyah Allah Swt, dan (4) 

mengimani asma dan sifat Allah Swt. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa 

keimanan kepada Allah Swt mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a) Merealisasikan pengesaan Allah Swt. Sehingga tidak menggantungkan 

harapan kepada selain Allah, tidak takut kepada yang selain Allah, dan tidak 

menyembah kepada selain Allah. 

b) Menyempurnakan kecintaan kepada Allah, serta mengagungkan-Nya sesuai 

dengan nama-nama indah yang yang ada pada-Nya (al-asmā’ al-ḥusna) dan 

sifat-sifat-Nya. 

c) Merealisasikan ibadah kepada Allah dengan menjalankan apa yang 

diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. 
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2) Keyakinan kepada Malaikat 

Menurut Yazid (2005: 130) Malaikat adalah makhluk gaib yang tercipta dari 

cahaya, yang selalu setia kepada Allah Swt. Malaikat mengembang tugas tertentu 

dan senantiasa setia dan bertasbih kepada Allah (QS, 2: 30; QS, 7: 206; QS, 39: 75), 

ia bersifat gaib sehingga  tidak bisa ditangkap oleh pancaindera manusia. Setiap 

muslim wajib percaya akan keberadaan malaikat sebagaimana perintah Allah dalam 

surah Al-Baqarah (2) ayat 285:  

َٰٓئَِكتِهِۦ  ِ َوَملَ بدِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُُكٌّ َءاَمَن بِٱَّلله نزَِل إََِلۡهِ ِمن ره
ُ
 ... َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ أ

Artinya: ".... semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya,...  

 

Keimanan kepada malaikat, menurut Yazid (2005: 130) mempunyai empat 

unsur, yaitu: (1) mengimani wujud mereka, (2) mengimani nama-nama mereka, (3) 

mengimani sifat-sifat mereka, dan (4) mengimani tugas-tugas mereka. Sedangkan 

dengan beriman kepada malaikat, maka manusia akan: 

a) Mengetahui keagungan Allah, kekuatan-Nya, kekuasaan-Nya. Kebesaran 

makhluk pada dasarnya adalah keagungan dari penciptanya.  

b) Mengenal nama-nama malaikat serta mengetahui tugas-tugasnya sehingga 

berdampak pada perilakunya. 

c) Cinta kepada malaikat karena ibadah yang mereka lakukan kepada Allah. 

Keimanan kepada Malaikat membawa pengaruh yang signifikan kepada 

keteguhan hati seseorang. Hawari (1999: 433) mengatakan bahwa keimanan kepada 

malaikat sangat penting bagi individu, mengingat manusia dalam perjalanan 

hidupnya sering melanggar norma-norma moral dan etika dalam hubungannya 

dengan orang lain. Dengan keimanan yang kuat pada malaikat dia merasa diawasi 

dalam setiap perilakunya, karena salah satu tugas malaikat dalam sistem keyakinan 

Islam adalah bahwa malaikat ada yang bertugas selalu mencatat amal perbuatan 

manusia (munkar dan nakir). Dengan demikian, maka manusia akan selalu berhati-

hati dalam menjalani hidup dan kehidupannya. 
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3) Keyakinan kepada Kitab-Kitab Allah 

Setiap muslim wajib percaya pada kitab-kitab suci, karena di dalam kitab-

kitab tersebut terkandung firman-firman Allah yang disampaikan melalui 

perantaraan Rasul-Nya. Kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh setiap muslim 

antara lain: Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur`ān (QS, 3: 3; QS, 3: 48; 17: 55). Namun 

perlu dipahami bahwasanya sumber dan pedoman utama umat Islam tetaplah Al-

Qur`ān karena Al-Qur`ān merupakan satu-satunya kitab yang tetap terjaga 

kemurniannya hingga saat ini. Allah berfirman dalam Al-Baqarah (2) ayat 285:  

Artinya: " Rasul telah beriman kepada Al-Qur`ān yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya 

beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya ....." (QS. 2: 285). 

Unsur-unsur beriman kepada kitab-kitab Allah menurut Yazid (2005: 133) 

mempunyai empat unsur, yaitu: (1) mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-

benar diturunkan oleh Alah SWT. (2) Mengimani kitab-kitab yang telah dikenal 

namanya, seperti Zabur diturunkan kepada nabi Daud, Taurat diturunkan kepada 

Nabi Musa, Injil diturunkan kepada nabi Isa dan Al-Qur`ān diturunkan kepada Nabi 

Muhammad. (3) Membenarkan seluruh berita yang benar, seperti berita dalam Al-

Qur`ān dan berita pada kitab terdahulu yang belum diselewengkan. (4) 

Mengerjakan seluruh berita yang belum dinasakh (dihapus) serta rela menyerah 

pada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya atau tidak. Dalam kaitan ini, Allah 

menjelaskan bahwa Al-Qur`ān adalah kitab terkhir yang telah menguatkan sebagian 

isi kitab terdahulu dan menggantikannya dengan aturan yang baru untuk dijadikan 

pedoman dalam mengambil suatu keputusan bagi ummat Islam (QS, 2: 91; QS. 5: 

48). Buah iman kepada kitab-kita Allah menurut Utsaimin (Hikmawati, 2008: 42) 

adalah sebagai berikut: 

a) Mengetahui perhatian Allah Swt terhadap hamba-hamba-Nya sehingga 

menurunkan kitab yang menjadi petunjuk bagi setiap kaum (QS, 2: 2). 

b) Mengetahui hikmah Allah Swt dalam syara' atau hukum-Nya sehingga 

menetapkan hukum yang sesuai dengan tingkah laku setiap umat (QS, 5: 48). 
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c) Mensyukuri nikmat Allah Swt (QS, 2: 231). 

4) Keyakinan kepada Nabi dan Rasul 

Iman kepada Nabi dan Rasul mengandung makna bahwa individu 

mempercayai ada individu pilihan Tuhan yang diberi tugas untuk menyampaikan 

risalah-Nnya untuk kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat 

(QS, 3: 164; QS, 4: 69; QS, 6: 87). Setiap muslim wajib percaya pada Nabi dan 

Rasul yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu Allah Swt kepada umat 

manusia (QS, 2: 285; QS, 3: 179). Setiap muslim juga diwajibkan untuk mentaati 

ajaran yang dibawanya (QS, 4: 136).  

Menurut Yazid (2005: 143) ada empat unsur utama dalam mengimani nabi 

dan rasul Allah sebagai berikut: (1) mengimani bahwa risalah mereka benar-benar 

dari Allah Swt, mengingkari berarti telah mendustakannya (QS, 26: 105). (2) 

mengimani nama-nama nabi dan rasul sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`ān 

dan Hadis Nabi Muhamad SAW (QS. 3: 33; QS. 11: 50, 61, 84; QS. 21: 58; QS. 84 

- 86; QS. 48: 29). (3) membenarkan berita-berita mereka yang sahih riwayatnya 

(QS. 2: 87). Dan (4) mengamalkan syari'at Rasul yang diutus kepada kita, yaitu 

Muhammad SAW (QS. 2: 91, 119; QS. 3: 86; QD. 33: 21). Selanjutnya disebutkan 

oleh Yazid (2005: 145) bahwa keimanan terhadap rasul mempunyai aspek-aspek 

sebagai berikut:  

a) Meyakini keuniversalan risalah Nabi Muhammad SAW (QS. 7: 158). 

b) Mencintai Rasulullah SAW merupakan bagian dari iman (HR. Bukhari: 15; 

HR. Muslim: 44). 

c) Bersaksi dan meyakini bahwa nabi muhammad adalah penutup para nabi (QS. 

33: 40). 

Demikianlah, keimanan terhadap nabi dan rasul Allah akhirnya akan 

membawa ketenangan bagi para pelakunya. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh 

Hawari (1999: 435) bahwa pengalaman agama seperti dicontohkan oleh para nabi 

membawa rasa tenang dan terlindungi bagi para pemeluknya. Hal ini dimungkinkan 
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karena syari'at yang dibawa oleh Rasulullah adalah atas kehendak Allah, bukan 

kehendaknya sendiri. 

5) Iman kepada Hari Akhir 

Hari akhir atau hari kiamat yang dimaksud adalah hancurnya seluruh alam 

semesta di bawah titah Allah Swt,  di mana hari itu tidak ada satu orang pun yang 

tahu (QS. 7: 187), dengan kejadian yang sangat mengerikan, di mana bumi akan 

mengalami goncangan yang sangat dahsyat serta mengeluarkan bahan-bahan berat 

yang dikandungnya (QS. 99: 1 - 2), bahkan manusia berterbangan bagaikan anai-

anai dan gunung bagaikan bulu yang berhamburan (QS. 101: 5).  

Pembahasan hari kiamat juga akan mencakup tentang fase-fase penting 

yang akan dialami oleh seluruh umat manusia. Fase-fase tersebut antara lain adalah 

adanya yaumi al-ba’ats (hari kebangkitan setelah kematian massal umat manusia), 

yaumi al-hisab (hari perhitungan amal), penitian atas jalur ṣirat (jembatan yang 

membentang di antara surga dengan terminal perhitungan amal,  yang di bawah 

bentangan tersebut tergelarlah samudera neraka). Pembahasan hari kiamat dan alam 

setelahnya adalah wacana luas yang meliputi pembahasan-pembahasan tingkatan 

neraka dan surga, nasib kaum kafirin dan fasiqin serta umat yang selamat mencapai 

surga. Pada sisi pendahuluan, umat Islam biasanya juga akan diajak guna turut 

mengenal pertanda-pertanda awal ketika hari Kiamat akan datang. Hal ini penting 

ditegaskan, sebab bagaimanapun umat Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman 

yang paling dekat dalam menyambut kehancuran semesta. 

Hikmawati (2008: 44) menjelaskan bahwa iman kepada hari akhir 

mencakup beberapa unsur, yaitu: (1) mengimani ba'ts (kebangkitan), yaitu 

dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati (QS. 21: 104), (2) mengimani 

hisab, yaitu bahwa semua amal manusia akan dihitung dan diberi balasan (QS. 21: 

47; QS. 88: 28; QS. 99: 7 - 8). (3) mengimani surga dan neraka sebagai tempat yang 

abadi (QS. 2: 25, 39, 81, 82; QS. 9: 72 - 73). (4) mengimani peristiwa-peristiwa 

setelah kematian, seperti siksa-nikmat kubur (QS. 99: 6). 



 

34 
 

Shihab (2000: 107) menjelaskan bahwa keyakinan akan datangnya hari 

akhir mengantarkan manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif dalam 

kehidupannya, walaupun aktivitas tersebut tidak mendatangkan keuntungan 

duniawi dalam kehidupannya. Dengan keyakinan adanya hari kiamat mendorong 

manusia untuk memiliki kontrol diri yang baik, yang timbul dari kesadaran bahwa 

apapun yang dia lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sementara itu, 

Sutoyo (2009: 157) mengatakan bahwa dengan beriman kepada hari kiamat dapat 

menjadi terapi diri yang mampu membantu penyembuhan luka hati, lantaran apa 

yang mengakibatkan dirinya kecewa di dunia akan ada pengadilan dari Yang Maha 

Adil di akhirat kelak. 

 

6) Keyakinan kepada Qadar Baik dan Buruk 

Qaḍa' adalah ketentuan mengenai sesuatu, sedangkan qadar adalah ukuran 

menurut hukum tertentu. Dengan demikian yang dimaksud dengan qaḍa’ dan qadar 

adalah ketentuan atau ketetapan Allah menurut ukuran atau norma tertentu. Sutoyo 

(2009: 159) mengatakan bahwa iman kepada takdir Allah mengandung makna 

bahwa ada ketentuan Allah yang mesti berlaku untuk setiap individu, apa yang 

dilakukan individu dapat terwujud hanya karena seizin Allah.  

Umat Islam harus percaya dan memahami qaḍa’ dan qadar. Ketika manusia 

telah dapat memahami qaḍa' dan qadar maka manusia akan dapat  hidup dengan 

ikhtiar dan tawakkal kepada Allah dengan penuh riḍa menerima ketentuan yang 

telah berlaku. Shihab (2000: 61) melalui metode tafsir mauḍu'inya, setelah 

menelusuri sejumlah ayat yang berhubungan dengan takdir, akhirnya sampai pada 

kesimpulan bahwa: (1) semua makhluk telah ditentukan takdirnya oleh Allah, 

mereka tidak dapat melampaui ketetapan tersebut, dan Allah yang menuntun dan 

menunjukkan jalan ke arah yang saharusnya mereka tuju, (2) tidak sesuatu yang 

terjadi di dunia ini, baik yang positif maupun negatif, terjadi tanpa takdir Allah, (3) 

semua peristiwa terjadi berada dalam pengetahuan dan ketentuan Allah, (4) ada 

hukum-hukum Allah (sunatullah) yang telah ditetapkan, kewajiban manusia adalah 

berupaya mengejar yang positif dan mengindar dari yang negatif. 
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Sementara itu, Yazid (2005: 195) merinci, bahwa iman kepada takdir Allah 

mencakup empat tingkatan, yaitu: (1) Mengimani bahwa Allah dengan ilmu-Nya, 

yang merupakan sifat-Nya azali dan abadi, telah mengetahui segala amal perbuatan 

makhluk-Nya, serta mengetahui segala ihwal mereka, seperti taat, maksiat, rezeki, 

ajal, bahagia dan celaka (QS. 65: 12; QS. 59: 22; QS. 34: 3), (2) mengimani bahwa 

Allah telah mencatat seluruh mahkluk-Nya di Lauḥ al-Mahfuẓ (QS. 22: 70; QS. 57: 

22; HR. Muslim: 2653), (3) mengimani bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti 

terjadi dan kodratnya meliputi segala sesuatu (QS. 3: 26 - 27; QS. 10: 25; QS. 6: 

39), (4) mengimani bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik yang ada 

maupun yang belum ada, karena Allahlah yang maha pencipta (QS. 2: 117; QS. 3: 

47). 

Iman kepada takdir Allah mempunyai hikmah yang sangat mendalam dalam 

diri individu. Sutoyo (2008: 160) menyebutkan bahwa dengan percaya kepada 

takdir paling tidak ada beberapa hikmah sebagai berikut: (1) individu akan 

mengetahui bahwa ada batas maksimal yang dapat dicapainya, dan itu semua adalah 

hak Allah, kewajiban manusia adalah berikhtiar sesuai dengan batas 

kemampuannya, (2) individu tidak mudah stres jika mengalami kegagalan dan tidak 

pula menyombongkan diri jika sukses, sebab pada dasarnya kesuksesan dan 

kegagalan adalah ketentuan Allah, (3) menumbuhkan kesadaran individu bahwa ia 

harus selalu mohon petunjuk dan pertolongan Allah agar terhindar dari takdir yang 

negatif, dan ditunjukkan jalan menuju takdir yang positif. Demikian juga yang 

diungkapkan oleh Hawari (1999: 439) bahwa dengan percaya kepada takdir 

manusia akan terhindar dari stress dan frustrasi. 

b. Dimensi Ibadah 

Dimensi ibadah menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan muslim dalam 

mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana diperintahkan dan diajarkan 

oleh agamanya. Ibadah merupakan perintah Allah yang sangat fungsional dalam 

kehidupan manusia. Rajab (2013: 63) mengatakan bahwa ibadah dalam ajaran 

agama Islam merupakan pengokoh keyakinan dan penghidmatan manusia kepada 

Allah; menguatkan karakteristik disiplin diri dalam perannya sebagai wakil dan 
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hamba Allah yang dipercaya oleh Tuhannya di muka bumu ini. Ibadah dalam Islam 

juga menjadi salah satu metode penyucian diri, baik dari aspek psikologis maupun 

dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, menurut Rajab (2013: 64) psiko-

spiritual ibadah melahirkan suatu sistem kejiwaan yang menghantarkan manusia 

untuk dekat dengan Tuhan, juga membawa manusia dalam kehidupan sosial yang 

penuh dengan rasa damai, tenang dan tentram. Hal ini dihasilkan dari fungsi ibadah 

yang memberikan latihan-latihan rohani yang aplikatif dan terjadual secara rutin 

seperti salat, puasa dan beberapa ibadah lainnya. 

Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah. 

Dalam arti yang khusus (ibadah mahḍah), ibadah terwujud dalam rukun Islam yang 

lima, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadah (persaksian), mendirikan salat, 

menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramaḍan, dan pergi haji bagi yang mampu 

(QS, 31: 13; QS, 2: 43 dan QS, 2: 183; QS, 2: 196). 

1) Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat 

Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kaliat syahadat sebagai 

berikut: "Asyhadu anlā ilāha illa Allāh, wa asyhadu anna Muhammada al-

rasūlullāh". (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Aku bersaksi 

bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah). Allah berfirman: 

 ُ ََٰه إَِله ٱَّلله نهُهۥ ََلٓ إَِل
َ
 ... فَٱۡعلَۡم أ

Artinya: "Maka ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, 

Tuhan) selain Allah" (QS. 47: 19). 

Dalam syahadat mengandung tiga unsur, yaitu: (1) Ikrar, yaitu suatu 

pernyataan seorang muslim mengenai apa yang diyakininya. Ketika seseorang 

mengucapkan kalimat syahadat, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan 

dan memperjuangkan apa yang ia ikrarkan itu. (2) Sumpah, yaitu sumpah yang 

berarti dia bersedia menerima akibat dan risiko apapun dalam mengamalkan 

sumpahnya tersebut. Artinya, Seorang muslim itu berarti siap dan bertanggung 

jawab dalam tegaknya Islam dan penegakan ajaran Islam. (3) Janji, artinya, setiap 
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muslim adalah orang-orang yang berjanji setia untuk mendengar dan taat dalam 

segala keadaan terhadap semua perintah Allah Swt, yang terkandung dalam al- 

Qur'ān maupun Sunnah Rasul. 

Sutoyo (2009: 161) mengatakan bahwa Syahadat atau pengakuan iman 

adalah pernyataan formal yang membedakan antara orang Islam (muslim) dengan 

orang yang bukan Islam (kafir). Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib 

mengucapkan syahadat sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Dipandang dari 

sudut hukum Islam, dua kalimat syahadat merupakan perjanjian (factum) manusia 

terhadap Allah, dengan konsekuensi, sebagai muslim yang mengucapkan perjanjian 

atau kalimat syahadat itu berjanji kepada Allah bahwa selama hidupnya ia akan 

mengikuti ketetapan-ketetapan  Allah yang sekarang terdapat dalam Al-Qur`ān dan 

Sunnah.  

Al-Utsaimin (Hikmawati, 2008: 53) menyebutkan bahwa buah syahadat 

yang paling besar adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap 

makhluk serta tidak mengikuti selain para rasul-Nya. Dengan bersyahadat, seorang 

muslim hatinya tidak akan pernah berpaling kepada selain Allah. Jiwanya 

tergantung hanya kepada Allah. Dia menjalankan ritual keagamaanya hanya seperti 

yang diajarkan dan dicontohkan oleh nabi dan rasul Allah. 

2) Mendirikan salat 

salat adalah ibadah yang dihadapkan dengan sepenuh hati ke hadirat Ilahi 

dengan rukun dan syarat tertentu. Menurut Yazid (2005: 81) mendirikan salat 

berarti beribadah kepada Allah dengan mengerjakan salat wajib lima waktu secara 

istiqamah serta sempurna, baik waktu maupun caranya. Setiap muslim 

berkewajiban untuk melaksanakan salat sebanyak lima kali dalam sehari semalam, 

yakni pada waktu Subuh, Ẓuhur, Aṣar, Magrib dan Isya’. 

Perintah mendirikan salat mempunyai multiple efect,  di mana hal tersebut 

mengiringi semua perintah yang menyertainya. Sebelum salat, seorang muslim 

diwajibkan mensucikan diri dengan berwudu, atau dalam kondisi tertentu boleh 

dengan tayamum. Najati (1982: 315-316) menjelaskan bahwasanya wudu yang 
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dikerjakan dengan sempurna, sesuai dengan syarat dan rukunnya, membuat seorang 

mukmin merasa bahwa diri dan jiwanya menjadi bersih. Perasaan ini muncul 

berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: 

Apabila seorang hamba yang muslim dan mukmin berwudu, lalu ia 

membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya dosa akibat pandangan 

matanya bersamaan dengan air (yang menetes). Apabila ia membasuh kedua 

tangannya, maka keluarlah dosa yang dilakukan kedua tangannya itu 

bersamaan dengan air yang menetes). Apabila ia membasuh kedua kakinya, 

maka keluarlah dosa yang dikerjakan oleh kedua kakinya itu bersama air 

(yang menetes terakhir), sehingga dia keluar dari dosanya dan menjadi 

bersih. (HR. Muslim: 121). 

Selain tuntutan syari’ah, sebagai sebuah syarat sahnya salat, ternyata wudu 

mengandung efek terapi. Terkait dengan ini, Saboe (1986: 20) mengatakan bahwa 

salat dan wudu adalah suatu sikap tubuh yang paling sempurna dan paling ideal 

untuk mencapai kesempurnaan kesehatan badaniah maupun baținiah. Menurut Adi 

dan Effendy (dalam Haryanto 2003: 105) wudu ternyata memiliki efek refreṣing, 

penyegaran, membersihkan badan dan jiwa, serta pemulihan tenaga. Wudu juga 

memiliki dampak fisiologis, hal ini terbukti bahwa dibasuhnya tubuh dengan air 

sebanyak lima kali sehari akan membantu dalam mengistirahatkan organ-organ 

tubuh dan meredakan ketegangan fisik dan psikis. Wudu itu ada dua macam, yaitu 

wudu lahir dan wudu batin. Oleh karena itu dapat dipahami apabila seseorang yang 

sedang marah oleh Rasulullah disarankan untuk mengambil air wudu, yaitu sesuai 

dengan sabdanya: “Apabila engkau sedang marah, maka berwudulah”. 

Banyak ahli yang telah mengkaji mengenai aspek terapeutik salat dan 

makna secara psikologis dari salat, misalnya Adi (1985), Daradjat (1979), Ancok 

(1989), Haryanto (2003), Shihab (1992), Saboe (1986), Najati (1985) dan masih 

banyak lagi. Ancok (1989) dan Adi (1985) menyebutkan, bahwa ada beberapa 

aspek terapeutik yang terdapat pada ibadah salat, antara lain aspek olah raga, aspek 

meditasi, aspek auto-sugesti, aspek kebersamaan, dan aspek atau unsur katarsis. 

Bahkan Haryanto (2003) secara rinci membahas delapan gerakan salat yang 

mempunyai efek terapi langsung pada tubuh manusia. 
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Beberapa ahli kesehatan menerangkan manfaat salat dari aspek kesehatan 

jasmani dan Rohani. Menurut Su`dan (1997) gerakan salat penting untuk kesehatan 

(senam kamar). Setiap gerakan dalam salat adalah sesuai dengan tuntunan ilmu 

kesehatan. Banyak penyakit yang dapat dicegah dengan sikap dan gerakan salat, 

seperti rematik, lumbago, spondylosis, dan lain-lain.  Secara psikis, salat 

mengandung manfaat yang luar biasa. Ketika sujud, kepala berada pada posisi 

terendah sehingga darah banyak mangalir ke otak. Nadi di otak dilatih menerima 

banyak darah, sehingga opoplexi atau pitam karena pecahnya nadi di otak dapat 

terhindar.  

Thabaththaba'i (Shihab, 2002: 90) menjelaskan bahwa hikmah salat 

merupakan ibadah yang pelaksanaannya membuahkan sifat keruhanian pada diri 

manusia yang menjadikannya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dengan 

demikian, orang yang mengerjakan salat hatinya suci dan akan terbebas dari sifat 

keji dan munkar serta terhindar dari kotoran dosa dan pelanggaran. 

 

3) Menjalankan Ibadah Puasa  

Dalam bahasa Al-Qur`ān puasa disebut ṣaum atau ṣiyam yang berarti 

menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sebagai istilah artinya 

menahan diri dari makan dan minum, berhubungan kelamin, mengucapkan 

perbuatan yang tidak baik sejak fajar sampai matahari terbenam, dilakukan menurut 

cara dan syarat tertentu sebagai ibadah kepada Allah. Hukumnya adalah farḍu ’ain 

(kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim). Dasar pelaksanaanya adalah 

surah Al-Baqarah: 183, pada ayat ini juga dijelaskan bahwa  umat muslim 

diwajibkan untuk berpuasa  pada bulan Ramaḍan agar timbul ketakwaan terhadap 

Allah Swt.  Selain puasa di bulan Ramaḍan, ada pula puasa yang hukumnya sunnah 

seperti puasa Senin-Kamis, puasa nabi Daud dan sebagainya. 

Najati (Sutoyo, 2009: 171) menjelaskan beberapa hikmah dibalik 

pelaksanaan ibadah puasa, yaitu: (1) sebagai sarana pendidikan agar manusia 

bertaqwa kapada Allah, (2) sebagai sarana pelatihan untuk melawan dan 
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menundukkan hawa nafsu, membiasakan diri sabar, dan tahan menderita dalam 

melaksanakan perintah Allah, (3) sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa kasih 

sayang terhadap fakir miskin dan mendorongnya untuk berbuat baik kepada 

mereka, (4) sebagai sarana untuk mengembangkan hati nurani, yaitu melalui 

larangan makan dan minum walaupun milik sendiri dan tidak ada yang melihatnya; 

kondisi semacam ini membuat individu selalu merasa diawasi oleh hati nuraninya 

sendiri, (5) sarana pendidikan moral utamanya dalam memerangi hawa nafsu 

menumbuhkan kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, dan menjernihkan pikiran, dan 

(6) sebagai media pengapus dosa. 

Selain sebagai sebuah ibadah, ternyata puasa mempuntai fungsi terapi. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Zainullah (Pedak, 2011: 104) menyebutkan, 

pelaksanaan puasa yang mencapai fase ketenangan merupakan stress coping 

mechanism (mekanisme penanggulangan stres) yang positif. Ini dapat mengubah 

kualitas stres ke fase adaptasi, sehingga puasa ditanggapi sebagai stimulus yang 

menyenangkan (eustress). Temuan penelitian tersebut sejalan dengan apa yang 

ditulis oleh Djayadi (2007), bahwa  terdapat keterkaitan erat antara puasa dan 

kesehatan. Puasa yang dilaksanakan umat Islam adalah merupakan kesempatan 

memobilisasi timbulnya lemak di bawah kulit, juga mengistirahatkan mesin-mesin 

pencernaan dalam tubuh untuk beberapa jam ketika melaksanakan ibadah puasa. 

Puasa yang dilaksanakan umat Islam adalah obat.  

Penelitian Buchringer (Djayadi, 2007) menyebutkan bahwa puasa bisa 

meremajakan sel-sel tubuh yang menua. Menurut Buchringer, puasa adalah usaha 

aktif untuk mengontrol diri dan kondisi biologis dalam diri manusia yang secara 

umum memiliki tiga potensi yang berkecenderungan yang berbeda-beda dan 

berusaha saling mempengaruhi jiwa manusia. Selain meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan, puasa juga memiliki banyak hikmah lain, diantaranya adalah (1) 

peningkatan disiplin rohani; (2) menumbuhkan disiplin akhlak; (3) membentuk 

solidaritas sosial; (4) meningkatkan ketahanan badan; serta (5) upaya pemeliharaan 

kesehatan. 



 

41 
 

 

4) Membayar Zakat 

Zakat merupakan bagian harta yang diwajibkan oleh Allah untuk orang-

orang yang berhak menerimanya. Dalam Al-Qur`ān, perintah membayar zakat 

selalu dirangkai dengan perintah salat (QS. 2: 43, 83, 110; QS. 9: 71). Zakat 

mengandung makna bersih, yaitu membersihkan harta orang-orang yang 

menunaikan (QS. 9: 103). Bila dipandang dari dari sudut keyakinan Islam, zakat 

merupakan tanda keimanan seseorang dan bila dihubungkan dengan pergaulan 

dalam masyarakat, zakat dapat dipandang sebagai tali pengubung antar sesama 

manusia, antara hartawan dengan orang miskin yang tidak berpunya.  

Perintah mengeluarkan zakat (juga infak dan sedekah) mempunyai hikmah 

yang lain: (1) membersihkan dan mensucikan harta (QS. 9: 103); (2) sebagai media 

untuk mengembangkan kelembutan hati kepada orang lain (Al-Jurjawi (Sutoyo, 

2009: 169); (3) sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial (Najati (Sutoyo, 2009: 

169); (4) dapat mendekatkan hati orang kaya dengan hati orang miskin (Az-Zahrani 

(Sutoyo, 2009: 170); (5) pemerataan rezeki (QS. 9: 60).  

 

5) Menunaikan Ibadah Haji 

Menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Pengertian 

haji menurut hukum Islam adalah berkunjung ke Baitullah untuk berziarah pada 

satu waktu tertentu dengan maksud sengaja melakukan beberapa amal ibadah 

menurut cara-cara serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan 

ditentukan oleh Rasul-Nya. Haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang 

memenuhi syarat yang dilaksanakan di sekitar Mekkah karena disanalah terletak 

Baitullah. Ibadah haji harus dilaksanakan secara teratur menurut ketentuan yang 

ada dalam Al-Qur`ān dan Al-Sunnah. 

Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji mempunyai hikmah yang 

besar bagi kehidupan umat Islam. Hikmah pelaksanaan ibadah haji antara lain (a) 

menanamkan rasa persaudaraan, persamaan antar sesama muslim dan 
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mengilangkan rasa perbedaan karena kekayaan, warna kulit, pangkat maupun 

jabatan; (b) menumbuhkan rasa kesatuan iman dan amal dalam melaksankan ibadah 

kepada Allah; (c) memperluas wawasan melihat ilmu, dan budaya manusia yang 

beraneka ragam dengan akidah yang sama; (d) menjadi tempat untuk 

bersilaturahmi. 

c. Dimensi Akhlak 

Dimensi akhlak merujuk pada seberapa tingkatan seorang muslim 

berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu 

berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lainnya. Menurut Ya’qub 

(1988: 11), secara etimologis kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang 

merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku, atau tabiat. Allah Swt Berfirman dalam Surah Al-Qalam (68): 4 

sebagai berikut: 

  ِإَونهَك لََعََلَٰ ُخلٍُق َعِظيٖم  
Artinya: "Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti 

yang agung" (QS. 68: 4). 

Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika, moral, dan karakter. Kata 

karakter, menurut Sauri (2011: 7) lebih dekat atau semakna dengan akhlak. 

Perbedaanya, akhlak secara jelas bersumber dari Al-Qur`ān dan Al-Hadis, 

sementara karakter lebih bersumber pada konstitusi, masyarakat dan keluarga 

(untuk konteks Indonesia hal tersebut bisa bersumber dari Al-Qur`ān dan Al-

Sunnah). Sedangkan secara terminologis, akhlak menurut Ibn Miskawaih (Sauri, 

2011: 6) berarti sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan suatu 

perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. 

Sedang Al-Gazali (Djatnika, 1996: 27) mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat 

yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, 

dengan tidak membutuhkan kepada pikiran.  

Akhlak mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran agama 

Islam. Hal ini seperti terungkap dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW 
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yang menggambarkan bahwa salah satu misi diutusnya beliau oleh Allah Swt 

adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia: 

ََّما ن
ِ
مَ  بُِعثُْت  إ تَم ِ (أ محد روإه) ْإَِلْخََلقِ  َمََكِرمَ  ِِلُ  

Artinya: “Bahwasanya aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan keluhuran 

akhlak (Budi pekerti)” (HR. Ahmad).  

Misi khusus yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad SAW ini 

menggambarkan bahwa Islam menginginkan kehidupan dunia ini diwarnai oleh 

masyarakat yang berakhlak mulia. Hal ini ditekankan, karena selain membawa 

kebaikan dalam kehidupan individu, akhlak mulia yang dilakukan secara bersama-

sama dalam sebuah masyarakat juga akan membawa kebaikan dari masyarakat 

tersebut. Bahkan bagi pelakunya juga akan mendapat kehidupan yang bahagia kelak 

di akhirat. Allah Swt berfirman:  

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. 

Selain itu, akhlak juga mempunyai pengaruh yang besar kelak ketika 

manusia menghadapi peradilan Allah Swt. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 

oleh Al-Tirmiżi dikatakan bahwa akhlak yang baik akan memberatkan timbangan 

kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda: 

إِن إلَْعْبِد إلُْمْؤِمِن يَْوَم إلِْقيَاَمِة ِمْن ُحْسِن إلُْخلُِق  ْىٍئ َأثَْقُل ِِف ِمْْيَ  (روإه إلرتمذى... )َماِمْن ش َ

Artinya: ”Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan 

(kebaikan) seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang 

baik.” (HR. Turmużi) 

Terkait dengan kedudukan akhlak dalam ajaran agama Islam, Sauri (2011: 

15) menyebutkan bahwa akhlak adalah dimensi ketiga dari ajaran Islam setelah 

aqidah dan syari’ah. Ia adalah suatu ajaran yang menyangkut masalah-masalah 

kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan ukuran baik buruk atau 

benar salahnya suatu perbuatan. Akhlak adalah manisfestasi dari tauhid dan amal 
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shaleh. Dengan karakteristik akhlak seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa akhlak 

dalam ajaran Islam merupakan aktualisasi diri seorang muslim, yang di dalamnya 

menyangkut konteks ketuhanan dan kemanusiaan. Akhlak adalah suatu prinsip 

kehidupan yang bersumber dari nilai-nilai yang diturunkan dari Sang Pencipta dan 

telah dicontohkan oleh sosok manusia yang sengaja didatangkan oleh Allah Swt 

sebagai figur manusia terbaik, yaitu manusia berbudi pekerti agung, Rasulullah 

Saw. 

Selain fungsi dan kedudukan akhlak kaitannya dengan nilai eskatologis di 

atas, akhlak juga sangat fungsional dalam konteks kehidupan duniawi. Menurut 

Glock dan Stark (Hikmawati, 2009: 230) menyebutkan bahwa semakin tinggi 

komitmen beragama pada aspek ritualistik (ibadah) seseorang, maka akan lebih 

mudah dalam mengimplementasikannya berupa pembentukan manusia berkarakter, 

dimana menurut Ardiansyah (2003) manusia berkarakter itu sendiri adalah manusia 

yang hidupnya senantiasa digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan, seperti 

integritas, kerendahan hati, kesetiaan, pengendalian diri, kesabaran dan sebagainya. 

Sementara, karakter itu sendiri dalam konteks tertentu sering disamakan dengan 

akhlak. Dengan demikian, peningkatan pelaksanaan ritualistik dalam kehidupan 

beragama, maka akan semakin mempercepat proses pembentukan masyarakat yang 

berakhlak. Hal ini sama dengan apa yang diuraikan oleh Quthb (2003, VII: 212-

213) bahwa balasan dari orang yang beramal shaleh adalah penghidupan yang baik 

(ḥayatan țayyiban) di dunia. Penghidupan yang baik ini bentuknya tidak harus 

dengan melimpahnya harta benda, tetapi bisa dalam bentuk pemerolehan kualitas 

hidup yang tenang, aman dan tentram, karena selalu dalam penjagaan dan 

perlindungan Allah. 

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa kajian akhlak adalah tingkah laku 

manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) 

atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Yang dinilai di sini adalah tingkah laku 

manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau 

dalam melakukan hubungan sosial antar manusia, dalam berhubungan dengan 
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makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan 

dengan lingkungan alam sekitar. 

Impelementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya amatlah 

banyak, namun secara garis besarnya, akhlak terhadap sesama makhluk Allah 

menyangkut dua hal, yaitu akhlak terhadap sesama manusia (akhlak terhadap 

Rasulullah, akhlak dengan orangtua, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap 

keluarga dan karib kerabat, akhlak terhadap tetangga), dan akhlak terhadap 

lingkungan alam sekitar. 

1. Akhlak terhadap Rasulullah 

Rasul adalah manusia pilihan Allah untuk menjadi perantara atau wakil 

Allah dalam mentransfer berbagai aturan hidup yang harus dijalankan oleh manusia 

dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Itulah sebabnya, 

Allah mewajibkan kepada manusia untuk taat kepada Allah dengan mensejajarkan 

ketaatan kepada Rasul dengan ketataan kepada-Nya (QS. 4: 59). Bahkan dikatakan, 

manakala kita mencintai Allah, maka kita wajib mentaati Rasulnya (QS. 3: 31). 

Berakhlak kepada Rasulullah dapat dilakukan dengan beberapa perilaku sebagai 

berikut: (a) Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya, 

(b) Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri tauladan dalam kehidupan, (c) 

Menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan apa yang dilarangnya. 

2. Akhlak terhadap Orang Tua 

Orangtua merupakan orang yang menjadi perantara kehadiran kita di muka 

bumi ini. Orangtua, khususnya ibu kita, telah bersusah payah dalam mengandung 

dan membesarkan kita. Itulah sebabnya, Islam mewajibkan kita berbakti kepada 

kedua orang tua (QS. 17: 23; QS. 31: 14). Berikut beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam berbuat baik kepada kedua orangtua: (a) Mencintai mereka 

melebihi cinta kepada kerabat lainnya, (b) Merendahkan diri kepada keduanya 

diiringi perasaan kasih sayang, (c) Berkomunikasi dengan keduanya dengan 

hikmah, mempergunakan kata-kata lembut, (d) Berbuat baik kepada ibu bapak 
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dengan sebaik-baiknya, (e) Mendoakan keselamatan dan keampunan 

kepada  mereka, kendatipun seorang atau kedua-duanya telah meninggal dunia.   

3. Akhlak terhadap Diri Sendiri 

Manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya 

(QS. 95: 4). Itulah sebabnya, manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga 

karunia Allah tersebut dengan memperlakukan dirinya sendiri dengan perlakuan 

akhlak yang baik. Berikut beberapa akhlak terhadap diri sendiri yang mesti 

dilakukan setiap individu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas dirinya 

sendiri: (a) Memelihara kesucian diri, (b) Menutup aurat, (c) Jujur dalam perkataan 

dan perbuatan, (d) Ikhlas, sabar, rendah hati dan malu melakukan perbuatan jahat, 

(e) Menjauhi dengki dan dendam, (f) Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang 

lain, (g) Menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia.  

4. Akhlak terhadap Keluarga 

Keluarga adalah lingkungan utama dan pertama yang memberikan warna 

dalam kehidupan seorang individu. Dalam keluarga kepribadian seseorag dibina 

sehingga berkembang sesuai dengan kualitas pengasuhan yang didapatkannya. 

Dalam keluarga juga seseorang memperoleh segala keperluan dalam hidupnya, 

itulah sebabnya, Islam sangat mendorong seseorang untuk mempunyai akhlak yang 

baik terhadap keluarganya, seperti saling membantu (QS. 65: 7), saling mendo'akan 

dan bertutur kata yang baik (QS. 17: 23). Selain itu, berakhlak dengan keluarga 

dapat dilakukan dengan: (a) Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam 

kehidupan keluarga, (b) Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, (c) 

Berbakti kepada ibu bapak, (d) Mendidik anak-anak dengan kasih sayang, (e) 

Memelihara hubungan silaturrahim dengan keluarga dan melanjutkan silaturrahmi 

yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia. 

5. Akhlak terhadap Tetangga 

Manusia sudah ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi 

dengan sesamanya. Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia 

memerlukan orang lain di sekelilingnya, yaitu tetangga. Islam sangat mengormati 
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keberadaan tetangga, Nabi Muhammad SAW. menjelaskan: "Tidak henti-hentinya 

Jibril menyuruhku untuk berbuat baik dengan tetangga, hingga aku merasa tetangga 

seperti ahli waris (HR. Bukhari (Sauri, 2011: 13). Labih lanjut, Sauri (2011: 13 - 

14) merinci beberapa akhlak yang harus dijaga dengan tetangga, sebagai berikut: 

(a) memberikan pinjaman bila memerlukan, (b) memberikan pertolongan jika 

meminta, (c) Saling mengunjungi, (d) Saling bantu di waktu susah dan senang, (e) 

memenuhi haknya bila meninggal (memandikan, dikafani, disalatkan dan 

dikuburkan, (f) tidak membangun rumah lebih tinggi tanpa seizin yang 

bersangkutan, (g) tidak menyusahkan dengan bau masakan, (h) Saling memberi dan 

saling mengormati, (i) Saling Menghindari pertengkaran dan permusuhan. 

6. Akhlak terhadap Masyarakat 

Orang muslim yang baik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi 

sekelilingnya. Itulah sebabnya, seorang muslim mesti menjalin hubungan yang baik 

dengan masyarakat sekitarnya. Berikut beberapa akhlak yang mesti dijaga dalam 

konteks bermasyarakat: (a) Memuliakan tamu, (b) Mengormati nilai dan norma 

yang berlaku pada dalam masyarakat yang bersangkutan, (c) Saling menolong 

dalam melakukan kewajiban dan ketakwaan, (d) Menganjurkan anggota 

masyarakat dan dan diri sendiri untuk al-amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an al-munkar, 

(e) Memberikan makan fakir miskin dan berusaha melapangkan kehidupannya, (f) 

Mentaati keputusan yang telah diambil dan menunaikan amanah dengan jalan 

melaksanakan kepercayaan yang diberikan seseorang. 

7. Akhlak terhadap Lingkungan Sekitar 

Manusia diciptakan oleh Allah dengan mengemban tugas sebagai khalifah 

di muka bumi (QS. 2: 30; QS. 35: 39). Sebagai khalifah Allah di muka bumi, 

manusia dilarang untuk berbuat kerusakan (QS. 7: 56; QS. 26: 183). Sebaliknya, 

manusia harus mampu menciptakan keseimbangan alam, dengan cara melestarikan 

setiap apa yang diciptakan Allah sesuai dengan tujuan penciptaan-Nya (QS. 59: 5). 

Berikut beberapa akhlak yang harus ditepati dalam konteks kehidupan seorang 

muslim dalam kaitan interaksinya dengan lingkungan: (a) Sadar dan memelihara 

kelestarian lingkungan hidup, (b) Menjaga dan memanfaatkan alam terutama 
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hewani dan nabati, flora dan fauna yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk 

kepentingan manusia dan makhluk lainnya, (c) Sayang pada sesama makhluk 

hidup. 

B. Kerangka Model Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah  

Manusia adalah individu yang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut, banyak 

ahli yang berpendapat bahwa orangtua dan lingkungan banyak memberikan 

pengaruh, baik pengaruh secara hereditas maupun dalam konteks intervensi tingkah 

laku. Kedua pengaruh ini bekerja dalam semua aspek perkembangan individu, 

termasuk di dalamnya perkembangan religiusitasnya. Agar proses perkembangan 

individu bisa berjalan secara optimal, individu memerlukan intervensi, yang salah 

satunya melalui upaya bimbingan.  

Menurut Natawidjaya (1987: 31), yang dimaksud dengan bimbingan adalah 

proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara 

berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia 

sanggup mengarahkan diri dan bertindak wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan 

lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Hallen, (2002: 9), 

mengartikan bimbingan sebagai sebuah proses pemberian bantuan yang telah 

dipersiapkan kepada individu yang membutuhkan dalam rangka mengembangkan 

seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai 

macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar 

tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri 

maupun bagi lingkungannya. Ahli lain, Surya (1975: 26), mengatakan bahwa 

bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu yang memerlukan dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Hanya saja, dalam kesempatan 

yang berbeda, Surya (1988: 31) mengatakan bahwa tidak semua bentuk bantuan 

dapat dikatakan sebagai sebuah bimbingan dalam pengertian khusus, yaitu proses 

bimbingan yang dilakukan oleh tenaga pembimbing yang profesional. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 
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1. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada 

individu. 

2. Bantuan tersebut diberikan agar individu dapat berkembang secara optimal. 

3. Bimbingan mengandung pengertian mendengarkan secara aktif, membantu, 

menunjukkan jalan, memimpin, memberikan nasehat, memberikan pengarahan. 

4. Bimbingan diberikan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mencapai 

suatu tujuan. 

5. Bimbingan diberikan oleh tenaga profesional, memiliki kepribadian yang 

menarik dan menguasai teknik-teknik bimbingan. 

Dengan mengacu pada pengertian bimbingan di atas, dapat digunakan 

sebagai jembatan pemikiran untuk memberikan definisi Bimbingan Berbasis Surah 

Al-Fātiḥah (BBSA) untuk meningkatkan religiusitas siswa, yaitu suatu proses 

bantuan yang diberikan secara sistematis dan berkesinambungan oleh tenaga 

profesional/terlatih agar individu mencapai perkembangan religiusitas yang 

optimal, di mana dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada 

operasionalisasi ayat demi ayat dalam surah al-Fātiḥah. 

Sementara itu, model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu 

yang akan dibuat atau dihasilkan (Dep. P dan K, 1984: 75). Sementara itu, menurut 

Supriatna (2010: 55) model mewakili tipe, skema atau prosedur yang diturunkan 

dari teori, asumsi atau proposisi. Dengan mengacu pada dua pengertian di atas, 

Model Bimbingan Religiusitas Berbasis Surah Al-Fātiḥah (Model BRBA) di sini 

dimaknai sebagai suatu pola atau acuan proses bantuan yang diberikan secara 

sistematis dan berkesinambungan oleh tenaga profesional/terlatih agar individu 

mencapai perkembangan religiusitas yang optimal, di mana dalam proses 

pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada operasionalisasi ayat demi 

ayat dalam surah al-Fātiḥah. 

Selanjutnya berdasarkan pada pemahaman di atas, kerangka Model BBSA 

disusun dengan mengacu pada beberapa model yang telah dihasilkan oleh beberapa 

penelitian terdahulu, seperti Suherman (2006), Sutoyo (2006) Arifin (2013) dan 
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Waki (2013). Berdasarkan beberapa acuan tersebut, maka kerangka Model BBSA 

ini meliputi: landasan filosofis, tujuan bimbingan, materi bimingan, prosedur 

bimbingan, kompetensi pembimbing dalam implementasi model dan evaluasi dan 

indikator keberhasilan bimbingan. 

1. Landaan Filosofis  

Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan 

dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis tentang 

siapakah manusia itu. Dalam konteks Model BBSA, karena model ini dirancang 

dengan mengacu pada surah al-Fātiḥah, maka pertanyaan filosofis tentang siapa 

manusia itu akan digali dari kontekstualisasi ayat demi ayat dalam surah al-Fātiḥah.  

Pemilihan surah al-Fātiḥah sebagai acuan konstruk layanan bimbingan ini 

dilakukan dengan pertimbangan kedudukan surah al-Fātiḥah dalam Islam, baik 

dilihat dari penamaannya, juga keagungannya dibandingkan dengan surah-surah 

yang lain dalam al-Qur`ān. Terkait dengan nama-nama surah al-Fātiḥah, Hefni 

(2013: xxxii), Shihab (2010) memberikan penjelasan yang panjang. Surah ini diberi 

nama al-Fātiḥah (pembuka), karena mushaf al-Qur`ān dibuka dengan surah ini dan 

setiap shalat juga dibuka dengannya. Ia adalah Ummu al-Kitab, Ummu al-Qur`ān, 

dan asal al-Qur`ān. Ummi (ibu) adalah penyebab awal mula kehidupan seseorang, 

dan dalam kondisi paling sulit, manusia akan kembali pada umminya. Al-Fātiḥah 

dinamakan Ummu al-Kitab dan Ummu al-Qur`ān, karena al-Qur`ān dimulai 

dengannya, dan dalam kondisi paling sulit, di saat semua teori manusia sudah 

kehilangan energinya, manusia akan kembali pada solusi al-Qur`ān dan seluruh 

makna al-Qur`ān merujuk pada tujuh ayat ini. Al-Qur`ān juga diberi nama al-Sab’u 

al-Maṡani (tujuh yang berulang-ulang), karena surah ini selalu dibaca secara 

berulang minimal tujuh belas kali sehari semalam. Pengulangan seperti ini 

menyiratkan ada makna besar di balik surah ini. Ia juga disebut al-Qur`ān al-Aẓīm. 

Istilah ini secara eksplisit menyebutkan keagungan surah ini, seolah-olah al-Qur`ān 

adalah al-Fātiḥah itu sendiri. Karenanya, para ulama juga menamakan surah ini 

dengan istilah al-Kafiyah (cukup), karena semua muatan al-Qur`ān terkandung di 
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dalamnya. Al-Kafiyah juga bermakna sempurna atau totalitas. Makna ini 

menggambarkan bahwa al-Fātiḥah adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak 

boleh kita hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Al-

Fātiḥah harus dibaca sempurna, total dalam satu rakaat dalam shalat. Al-Fātiḥah 

bahwa merupakan penentu kesempurnaan dari shalat, karena tidak syah shalat 

seseorang tanpa membaca al-Fātiḥah. Al-Fātiḥah juga disebut dengan nama al-

Syifa (obat), karena al-Fātiḥah mempunya sifat penyembuh dari penyakit yang 

diderita masyarakat. Ia juga disebut dengan al-Ruqiyah yang mengisyaratkan al-

Fātiḥah dapat menyembuhkan dari penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin 

dan makhluk halus. Dua nama terakhir mengisyaratkan adanya energi yang besar 

dari al-Fātiḥah untuk dijadikan sebagai sarana membantu siswa yang bermasalah 

untuk keluar dari masalahnya, yang itu juga menjadi tujuaan dari layanan 

bimbingan dan konseling. 

Dilihat dari segi kandungan isinya, al-Fātiḥah merupakan surah yang 

mengandung seluruh esensi kandungan al-Qur`ān. Ia adalah induk al-Qur`ān 

(Ummu al-Qur`ān), karena ia mengandung seluruh tema pokok dalam Al-Qur`ān, 

yaitu tema pujian kepada Allah yang memang berhak untuk mendapatkan pujian, 

tema ibadah dalam bentuk perintah maupun larangan, serta tema ancaman dan janji 

tentang hari kiamat.  Dengan kata lain, al-Fātiḥah mencakup ajaran-ajaran pokok 

dalam Islam, yaitu ajaran tentang tauhid, kepercayaan terhadap hari kiamat, cara 

beribadah, dan petunjuk dalam menjalani hidup atau akhlak (Shihab, 2010: 5). Ini 

artinya, bahwa surah al-Fātiḥah isinya juga mencakupi ruang lingkup religiusitas 

dalam Islam, yang terdiri dari aqidah, ibadah dan akhlak.   

Dari alur berpikir yang menghantarkan pada kesimpulan bahwa al-Fātiḥah 

mencakupi tiga dimensi religiusitas dalam Islam, berikut ini akan dijelaskan 

manusia religius dari sudut pandang Al-Fātiḥah: 

Ayat pertama Al-Fātiḥah, Bi ismi Allāh al-Rahmān al-Rahīm, menurut 

Hefni (2009: 3) bermakna aku memulai kerjaku dengan menyebut nama Allah, atau 

aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah (bi ismi Allāh). Dalam makna 
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ini, berarti kita telah menyertakan niat karena Allah (lillāhi ta'āla) dalam setiap 

pekerjaan. Menurut Mahdlori dan Lihyati (2013: 17) dengan membaca basmalah 

sebelum mengerjakan semua aktivitas kita, berarti kita telah menyertakan Allah 

dalam semua aktivitas kita. Sementara itu, Chojim (2000: 25) menyebutkan bahwa 

dengan membaca basmalah kita tidak hanya sekedar menyebut kalimat: 'Dengan 

Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang'. Mengucapkan basmalah 

berarti kita menyatakan: 'saya berbuat dengan nama Tuhan Yang Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang'. Pemaknaan yang serupa juga diberikan oleh Aziz (2012: 14) 

yang mengatakan bahwa dengan bismilah, di dalamnya terkandung makna 

kemampuan atau kapabilitas, atau kompetensi yang berasal dari otoritas Allah, 

yakni kemampuan untuk melakukan pekerjaan saya itu berasal dari Allah. Jika Dia 

tidak menganugerahkan kemampuan itu maka saya tidak akan mampu mengerjakan 

apa pun. Itulah sebabnya, Dia adalah "Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang". 

Selain itu, Hefni (2013: 2) mengidetifikasi beberapa operasionalisasi nilai 

basmalah, yaitu menggambarkan integritas seorang muslim, yang ditandai dengan: 

merasakan kehadiran Allah, memulai sesuatu dengan membaca basmalah, 

bersemangat melakukan kebaikan, takut untuk melanggar hukum, dan memiliki 

ketajaman nurani. Dengan pemahaman seperti itu, maka manusia religius dari sudut 

pandang ayat pertama surah al-Fātiḥah (Hefni, 2013; Muhdlori dan Lihyati, 2013; 

Chojim, 2000; Aziz, 2012) adalah seorang hamba yang selalu memulai setiap 

aktivitasnya dengan basmalah, yang di dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi 

aqidah adalah individu yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap 

aktivitasnya, merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa setiap kemampuan yang 

dimiliki datangnya dari Allah, (2) dari dimensi ibadah adalah individu yang selalu 

memulai segala sesuatu kebaikan dengan membaca basamalah, merasa takut untuk 

melanggar hukum, dan (3) dari dimensi akhlak adalah individu yang mempunyai 

ketajaman nurani, bersemangat melakukan amal saleh dan melakukan kebaikan atas 

nama Allah.  

Ayat kedua dari surah al-Fatiḥah berbunyi: Al-Hamdu lillāhi rabbi al-

'ālamīn. Quthb (2003: 26) menjelaskan bahwa “Segala puji bagi Allah”, inilah 
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perasaan yang melimpah masuk ke dalam hati seorang mukmin, hanya semata-mata 

ingatnya kepada Allah. Sementara itu, Shihab (2010: 32) menjelaskan bahwa 

memuji Allah adalah luapan rasa syukur yang memenuhi jiwa seorang mukmin 

ketika mendengar nama-Nya disebut. Karena keberadaan seseorang sejak semula 

di pentas bumi ini tidak lain kecuali limpahan nikmat Ilahi yang mengundang rasa 

syukur dan pujian. Setiap kejapan mata, setiap saat dan pada setiap langkah, silih 

berganti anugerah Allah berduyun-duyun menyatu dan tercurah kepada seluruh 

makhluk, khususnya manusia. Karena itu wajar memulai dengan memuji-Nya dan 

mengakhiripun dengan menuji-Nya. Ini juga sebagai kaidah utama ajaran Islam, 

“Dia Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Bagi-Nya saja segala puji sejak awal (dalam 

kehidupan dunia ini) dan di akhirat nanti”. (Al-Qashash: 70). 

Adapun bagian terakhir ayat yang berbunyi “Rabbil ‘ālamīn” (Tuhan 

semesta alam), menurut Quthb (2003: 26-27) “Rabb” berarti Yang Berkuasa, Yang 

Memberlakukan atau Yang Bertindak. Tindakan memperbaiki dan memelihara itu 

meliputi semesta alam (seluruh makhluk), sedangkan Allah Swt tidak menciptakan 

alam semesta lantas membiarkannya sia-sia. Akan tetapi, Dia selalu 

memperbaikinya, memeliharanya dan merawatnya. Juga seluruh alam dan semua 

makhluk dipelihara dan dijaga dengan pemeliharaan Allah Tuhan semesta alam. 

Maka hubungan antara Al-Khaliq dan semua makhluk itu senantiasa terjadi dan 

berlaku setiap waktu dan pada setiap keadaan. Sedangkan, Shihab (2010: 36) 

mengatakan bahwa Rabb al-‘ālamin, kata rabb, seakar dengan kata tarbiyah, yaitu 

mengarahkan suatu tahap demi tahap, menuju kesempurnaan kejadian dan 

fungsinya. Lebih lanjut, Shihab (2010: 37) mengatakan bahwa penggalan ayat ini 

merupakan keterangan lebih lanjutnya yang membuktikan layaknya Allah Swt 

mendapat pujian. Allah wajar dipuja dan dipuji karena keindahan kebaikan dan 

kebenaran yang disandang-Nya. Selanjutnya Dia dipuja dan dipuji karena 

rububiyyah-Nya (pemeliharaan) itu. Bermula dari mewujudkan makhluk termasuk 

manusia dari tiada, sampai membimbing mereka untuk mencapai tujuan penciptaan 

hingga memelihara dan memasukkan manusia kelak di surga-Nya. Jika ada yang 
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bertanya, “Mengapa pujian harus dikembalikan atau ditujukan kepada Allah 

semata?” jawabannya adalah karena Dia Tuhan Pemeliahara seluruh alam. 

Selain bentuk pujian kepada Allah, Tuhan yang memelihara sekalian alam, 

menurut Ath-Thabari (Hefni, 2009: 49) ayat ini merupakan apresiasi rasa syukur 

yang tulus dari seorang anak manusia karena mandapatkan perhatian penuh 

sepanjang hidupnya dari Rabb sekalian alam. Dia ciptakan manusia dengan 

perangkat lengkap yang memungkinkannya untuk melaksanakan perintah-Nya; dia 

buka pintu-pintu rezeki untuk seluruh makhluk-Nya tanpa meminta mereka untuk 

membayar atau memberikan sesuatu apapun kepada-Nya; dan juga mengajak 

manusia untuk meniti jalan menuju kenikmatan tanpa batas di surga-Nya. Oleh 

karena itu, menurut Hefni (2013: 48) operasionalisasi ayat ini adalah cerminan 

kepuasan seorang hamba. Dari operasionalasi ini, maka dapat digambarkan bahwa 

seorang yang religius dari sudut pandang ayat kedua al-Fātiḥah (Qutb, 2003; 

Shihab, 2010; Hefni, 2013) adalah seorang hamba selalu bersyukur atas semua 

nikmat yang diterima, yang di dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah 

adalah seseorang yang meyakini bahwa segala nikmat datangnya dari Allah, 

bersyukur hanya kepada Allah, meyakini bahwa Allah pemelihara seluruh alam, (2) 

dari dimensi ibadah adalah seseorang yang mengapresiasi nikmat dengan cara 

mengungkapkannya, menggunakan nikmat sesuai dengan amanah pemberi nikmat 

(syukur), mengembangkan nikmat yang ada, tahu diri dan ingin berbakti, dan (3) 

dari dimensi akhlak adalah seseorang yang selalu ingin berbagi dengan sesama, 

bahagia dan senang dengan nikmat yang ada, mengajak orang lain untuk 

menggunakan nikmat dengan rasa syukur. 

Ayat ketiga dari surah al-Fātiḥah: Al-Raḥmān al-Raḥmīn, menurut Quthb 

(2003: 28) sifat al-Raḥmān dan al-Raḥīm merupakan sifat Allah yang meliputi 

semua rahmat dengan semua keadaaan dan lapangannya. Kalimat ini diulangi lagi 

di sini, di dalam teks surah dalam ayat tersendiri, untuk menegaskan sifat yang jelas 

dan terang di dalam masalah rububiyyah yang meliputi itu dan untuk memantapkan 

pilar-pilar hubungan yang abadi antara Rabb dengan marbub (hamba-Nya), antara 

al-Khaliq dengan makhluk-Nya, bahwa hubungan itu adalah hubungan rahmat 
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(kasih sayang) dan pemeliharaan yang menghimpun pujian dan sanjungan. 

Sementara itu Shihab (2010: 39) menjelaskan bahwa pemeliharaan (seperti 

dijelaskan dalam ayat sebelumnya) tidak dapat terlaksaana dengan baik dan 

sempurna kecuali bila disertai oleh rahmat kasih sayang. Oleh karena itu ayat ini 

menggarisbawahi kedua sifat Allah ini setelah sebelumnya menegaskan bahwa 

Allah adalah pemelihara seluruh alam. Pemeliharaan-Nya itu bukan atas dasar 

kesewenang-wenangan, tetapi diliputi oleh rahmat dan kasih sayang. Bagi Shihab 

(2010: 40) ayat ketiga ini tidak dapat dianggap sebagai pengulangan sebagian 

kandungan ayat pertama (Basmalah). Kalimat al-Raḥmān dan al-Raḥīm dalam ayat 

ketiga ini bertujuan menjelaskan bahwa pendidikan dan pemeliharaan Allah 

sebagaimana disebutkan pada ayat kedua, sama sekali bukan untuk kepentingan 

Allah atau suatu pamrih. Pendidikan dan pemeliharaan tersebut semata-mata karena 

rahmat dan kasih sayang Tuhan yang dicurahkan kepada makhluk-makhluk-Nya. 

Itulah sebabnya, dengan penegasan yang disampaikan Allah dalam ayat ketiga ini, 

manusia harus bisa bepikir positif kepada Allah. Manusia harus bisa mematangkan 

cara pandangnya. Oleh karena itu, manusia religius dari sudut pandang ayat ketiga 

surah al-Fātiḥah (Quthb, 2003; Shihab, 2010; Ath-Thabari dalam Hefni, 2013) 

adalah seseorang yang selalu berpikir positif kepada Allah, yang di dalamnya 

menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah adalah individu yang meyakini bahwa 

sifat rahman dan rahim Allah meliputi rahmat-Nya, memiliki cara pandang positif 

terhadap realitas kehidupan, merasa diperhatikan oleh Allah dalam segala kondisi, 

dan tidak goyah dalam menghadapai persoalan hidup, (2) dari dimensi ibadah 

adalah seorang hamba yang selalu mengapresiasi kasih sayang Allah dengan 

banyak beribadah, merasa optimis bahwa ibadahnya diterima oleh Allah, dan (3) 

dari dimensi akhlak adalah individu yang selalu berusaha menjadi seorang hamba 

yang bersifat kasih sayang dengan sesama, dan selalu empati dengan sesama.  

Ayat keempat dari surah al-Fātiḥah: Māliki yaumi al-ddīn, Yang 

menguasai hari pembalasan, menggambarkan kekuasaan Allah. Shihab (2010: 48) 

menyebutkan bahwa Pemelihara dan Pendidik yang Rahman dan Rahim  boleh jadi 

tidak memiliki (sesuatu). Sedang sifat ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari 
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kepemilikan dan kekuasaan. Oleh karena itu kepemilikan dan kekuasaan yang 

dimaksud perlu ditegaskan. Mengutip pendapat Thahir Ibn 'Asyur, Shihab (2010: 

48-49) menulis bahwa penempatan ayat ini setelah penyebutan sifat-sifat Allah 

Swt  yang lalu, bukan sekedar untuk memaparkan sifat-sifat-Nya, tetapi ia 

merupakan akibat dari sifat-sifat yang telah dipaparkan pada ayat-ayat sebelumnya. 

Ayat-ayat sebelumnya menyifati Tuhan Yang Maha Esa itu dengan Rabb al-‘alamīn 

dan al-Raḥmān al-Raḥīm  yang menunjukkan betapa sempurna kasih sayang-Nya 

terhadap makhluk dan bahwa perlakuan-Nya terhadap mereka adalah atas dasar 

pemeliharaan, bimbingan dan pendidikan yang mencakup perintah dan larangan 

guna kemaslahatan mereka, walaupun pada umumnya perintah dan larangan itu 

tidak sejalan dengan dorongan nafsu mereka, serta terasa berat olehnya. Dari sini 

terdorong oleh kekhawatiran adanya orang yang hanya mengandalkan rahmat dan 

kasih Allah serta pendidikan dan bimbingan-Nya yang disinggung sebelum ini, 

sehingga menyebabkan mereka mengabaikan tuntutan-tuntutan Allah. Maka sangat 

perlu digarisbawahi bahwa Allah yang Raḥmān dan Raḥīm serta Rabb al-‘alamīn 

itu juga adalah Dia Pemilik Hari Kemudian. Di sana kelak Dia akan memberi setiap 

jiwa balasan dan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan mereka. Informasi itu 

diharapkan akan mendorong setiap orang untuk melaksanakan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya.  

Quthb (2003: 29) memberikan penjelasan dalam tafsirnya bahwa ayat ini 

menggambarkan keseluruhan besar yang mendalam pengaruhnya bagi kehidupan 

seluruh manusia, yaitu kepercayaan global terhadap akhirat. “Malik” adalah 

puncak tingkat kekuasaan dan “yaumi al-ddīn” adalah hari pembalasan di akhirat. 

Disebutkan bahwa percaya pada hari kiamat merupakan satu dari keseluruhan 

aqidah Islam yang bernilai dan menghubungkan pandangan dan hati manusia 

dengan alam lain di luar dunianya. Oleh karena itu mereka tidak dikekang oleh 

kepentingan-kepentingan duniawi, dan pada waktu itu mereka memiliki kedudukan 

yang tinggi di atas kepentingan-kepentingan itu. Mereka juga tidak dikekang oleh 

kekangan hati untuk mendapatkan balasan atas usahanya pada masa hidupnya yang 

terbatas dan pendek serta di belahan bumi yang terbatas pula.   
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Quthb (2003: 29) melanjutkan penjelasannya bahwa akidah menyeluruh ini 

dianggap sebagai persimpangan jalan antara ubudiyah kepada kepentingan dan 

keinginan dengan kebebasan yang layak bagi manusia, antara ketundukan terhadap 

ide-ide duniawi dan nilai-nilainya serta timbangannya dengan kebergantungan 

kepada nilai-nilai Rabbaniyyah yang jauh mengungguli logika jahiliyah. 

Persimpangan jalan antara kemanusiaan dengan hakikatnya yang tinggi yang 

dikehendaki Allah bagi hamba-hamba-Nya dan pemikiran-pemikiran kotor dan 

menyimpang yang tidak akan dapat mencapai kesempurnaan. Bentuk nyata dari 

persimpangan jalan antara orang yang beriman kepada akhirat dan yang 

mengingkarinya, baik dalam perasaan, akhlak, perilaku, maupun amal tindakan, 

yaitu pada bertemunya mereka dalam pembalasan. 

Dengan penegasan yang diberikan oleh Allah bahwa Dialah yang 

menguasai hari pembalasan di akhirat kelak, Shihab (2010: 53-54) menyebutkan 

bahwa ada dua makna yang dikandung dalam penegasan ini, yaitu: (1) Allah yang 

menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari 

tersebut, sebagaimana firman-Nya: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari 

kiamat itu ada pada sisi Tuhanku, tidak satu (makhluk) pun yang dapat menjelaskan 

waktu kedatangannya kecuali Dia semata" (QS. 7: 187). (2) Allah menguasai segala 

sesuatu yang terjadi dan apa pun yang terdapat ketika itu. Kekuatan-Nya 

sedemikian besar sampai-sampai jangankan bertindak atau bersikap menentang-

Nya, berbicara pun harus dengan izin-Nya. Allah berfirman: "Pada hari itu Ruh 

(Malaikat Jibril) dan para malaikat (yang lain) berdiri bershaf-shaf. Tidak ada yang 

berbicara kecuali yang diizinkan oleh al-Raḥmān dan Dia mengucapkan kata-kata 

yang benar" (QS. 76: 38). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ayat māliki 

yaumi al-ddīn mengajarkan pada manusia bahwa hidup ini tidak hanya selesai di 

dunia. Hidup akan berlanjut di akhirat, di mana kita harus 

mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Hal ini juga sejalan dengan pendapat 

Anis (2010: 116) yang mengatakan bahwa ayat māliki yaumi al-ddīn mengingatkan 

manusia akan adanya hari pembalasan. Keyakinan terhadap hari pembalasan 

berfungsi sebagai pengawasan melekat, sehingga orang memiliki tanggung jawab 
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yang besar terhadap apa yang dikerjakannya, karena merasa bahwa segala 

perbuatannya diketahui oleh Allah Swt. Keyakinan terhadap hari pembalasan 

mengandung makna penanaman nilai tanggung jawab. 

Operasionalisasi dari semangat ayat ini, menurut Hefni (2013: 136) 

menggambarkan sikap visioner seorang muslim. Dengan operasionalisasi seperti 

itu, maka manusia religius dari perspektif surah keempat surah al-Fātiḥah (Quthb, 

2003; Shihab, 2010; Hefni, 2013; Anis, 2010) adalah hamba Allah yang 

berorientasi akhirat, yang di dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah 

adalah individu yang meyakini atas kekuasaan Allah di dunai dan akhirat, meyakini 

hanya Allah yang mengetahui datangnya hari akhir, menyadari bahwa hidup akan 

berakhir, menyadari bahwa segala perbuatan di dunia akan 

dipertanggungjawabkan, dan mengasah kemampuan untuk menghubungkan amal 

hari ini dengan balasan kelak di akhirat, (2) dari dimensi ibadah adalah individu 

yang selalu berpacu dengan waktu untuk melakukan amal-amal kebaikan, 

beribadah ditujukan hanya kepada Allah, dan (3) dari dimensi akhlak adalah 

individu yang mengasah kemampuannya untuk berani mengatakan "ya" atau 

"tidak", menghiasi diri dengan perilaku baik, menghiasi diri dengan menghindari 

perilaku buruk (larangan Allah), dan menjadikan diri sebagai hamba yang 

bertanggung jawab. 

Ayat kelima dari surah al-Fatiḥah berbunyi: iyyāka na'budu wa iyyāka 

nasta'īn. Ayat ini memberika keterangan kepada kita bahwa pengabdian yang 

hakiki adalah hanya pengabdian kepada Allah. Permohonan pertolongan yang 

benar hanya permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah. Itulah sebabnya, 

Quthb (2003) menyebutkan bahwa inilah akidah menyeluruh yang bersumber dari 

keseluruhan akidah yang disebutkan. Maka, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah 

dan tidak ada isti’anah (permohonan pertolongan) kecuali kepada Allah juga. 

Merujuk pada sebuah hadits, Shihab (2010: 58) menjelaskan bahwa kandungan 

surah Al-Fātiḥah dibagi Allah Swt menjadi dua. Setengah untuk-Nya dan setengah 

untuk hamba-Nya. Rasulullah SAW bersabda: “Allah berfirman: aku membagi 

shalat antara Aku dan hamba-Ku separuh-separuh, dan untuk hamba-Ku apa yang 
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dia mohonkan. Maka apabila seorang berkata atau membaca, Al-ḥamdu lillāhi rabbi 

al-‘alamīn, Allah menyambut dengan berfirman: “Aku dipuja hamba-Ku”, dan 

apabila dia membaca, Al-raḥmān al-raḥīm, Allah berfirman: “Aku dipuji hamba-

Ku”, dan bila dia membaca, Maliki yaumi al-ddīn, Allah berfirman: “Aku 

diagungkan oleh hamba-Ku”, dan apabila dia membaca, iyyāka na’budu wa iyyāka 

nasta’īn, Allah berfirman: “Ini antara Aku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa 

yang dia mohonkan. ”Dan apabila dia membaca, Ihdina ash-shirath al-mustaqīm 

shirāth al-ladzīna an’amta ‘alaihim ghairil maghdhûbi ‘alaihim wa la adh-dhāllīn, 

maka Allah berfirman: “Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia 

mohonkan.” (HR. Muslim). Yang dimaksud shalat dalam hadits di atas adalah ayat-

ayat surah Al-Fātiḥah. 

Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir (2003: 124) menyebutkan bahwa 

lafadz “iyyāka na'budu” menunjukkan makna berlepas diri dari segala 

kemusyrikan, sedangkan lafadz “iyyāka nasta'īn” menunjukkan makna berlepas 

diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah Swt sepenuhnya. 

Dengan kata lain, ayat ini mengajarkan pada manusia untuk senantiasa menetapkan 

pilihan bahwa dalam hidupnya hanya kepada Allah manusia beribadah, dan hanya 

kepada Allah kita memohon pertolongan. Ibadah dalam pengertian ini tentu saja 

mengacu pada bagaimana kita senantiasa berusaha untuk mematuhi perintah dan 

meninggalkan larangan-Nya. Chojim (2000: 162) memaknakan ini dengan 

ungkapan ibadah adalah orientasi hidup, dan orientasi itu hanya kepada Allah. Yang 

demikian itu disebabkan karena memang manusia diciptakan oleh Allah hanya 

untuk mengabdi (beribadah) kepadanya (QS. 51: 56). Dalam kaitan ini, Hefni 

(2013: 176) mengatakan bahwa ayat ini melambangkan produktivitas seorang 

muslim. Dengan operasionalisasi ini, maka manusia religius dalam perspektif ayat 

kelima surah Al-Fātiḥah (Ibnu Katsir, 2003; Quthb, 2003; Shihab, 2010; Hefni, 

2013; Chojim, 2000; Aziz, 2012) adalah hamba Allah yang selalu beribadah dan 

berdo’a, yang di dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah adalah 

individu yang meyakini bahwa hanya kepada Allah manusia beribadah, meyakini 

bahwa hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan, memiliki kemampuan 
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membaca kecenderungan orientasi hidup, berjanji untuk selalu berusaha taat 

beribadah dan menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup, dan (2) dari dimensi ibadah 

adalah individu yang memahami makna ibadah secara utuh, menumbuhkan budaya 

untuk melapor dan memohon pertolongan Allah, mengenal waktu-waktu yang 

mustajab untuk berdo'a dan mengenal do'a-do'a pilihan, dan (3) dari dimensi akhlak 

adalah individu yang menjadikan ibadah sebagai kebiasaan hidup sehari-hari.  

Ayat keenam dari surah al-Fatiḥah adalah: Ihdina al-Shirāth al-mustaqīm. 

Dalam memaknai ayat ini Quthb (2003: 31) menulis bahwa maksudnya adalah 

“Berilah taufik kepada kami untuk mengetahui jalan hidup yang lurus yang dapat 

menyampaikan kepada tujuan dan berilah kami pertolongan untuk tetap istiqamah 

di jalan itu setelah kami mengetahuinya. Maka, ma’rifah dan istiqamah, keduanya 

adalah buah hidayah Allah, pemeliharaan-Nya dan rahmat-Nya. Dan 

menghadapkan diri kepada Allah dalam urusan seperti ini merupakan buah akidah 

dan keyakinan bahwa hanya Dia sendiri yang dapat memberi pertolongan. Dan ini 

merupakan urusan yang terbesar dan pertama kali diminta oleh orang mukmin 

kepada Tuhannya agar dia menolongnya. Sementara itu, Shihab (2010: 74) 

menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pernyataan seorang hamba tentang 

ketulusannya beribadah serta kebutuhannya kepada pertolongan Allah. Dengan ayat 

ini sang hamba mengajukan permohonan kepada Allah, yakni bimbing dan antarlah 

kami memasuki jalan yang lebar dan luas. Shihab (2010: 74) merinci bahwa kata 

“ihdina” terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf: ha, dal dan ya. 

Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu tampil ke depan memberi petunjuk dan 

menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata “hadiah” yang 

merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. 

Petunjuk tingkat pertama (naluri) terbatas pada penciptaan dorongan untuk mencari 

hal-hal yang dibutuhkan. Naluri tidak mampu mencapai apapun yang berada di luar 

tubuh pemilik naluri ini. Pada saat datang kebutuhannya untuk mencapai sesuatu 

yang berada di luar dirinya, sekali lagi manusia membutuhkan petunjuk dan kali ini 

Allah menganugerahkan petunjuk-Nya berupa panca indra.  
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Shihab (2010: 74) melanjutkan, betapapun tajam dan kepekaan kemampuan 

indra manusia, seringkali hasil yang diperolehnya tidak menggambarkan hakikat 

yang sebenarnya. Betapapun tajamnya mata seseorang, ia akan melihat tongkat 

yang lurus menjadi bengkok di dalam air. Karena itu, manusia memerlukan 

petunjuk yang melebihi petunjuk akal, sekaligus meluruskan kekeliruan-

kekeliruannya dalam bidang-bidang tertentu. Petunjuk atau hidayah yang dimaksud 

adalah hidayah agama. Dengan hidayah agama, manusia akan mencapai tingkat 

kehidupan yang tinggi, yaitu melalui pengalaman agama atau religiusitasnya. 

Menurut Hefni (2013: 236) ayat keenam surah Al-Fātiḥah ini menggambarkan daya 

tahan seorang muslim. Dengan operasionalisasi seperti itu, maka manusia religius 

dari sudut pandang ayat keenam surah al-Fātiḥah (Quthb, 2003; Shihab, 2010; 

Hefni, 2013) adalah hamba Allah yang konsisten dalam komitmen, yang di 

dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah adalah individu yang meyakini 

bahwa hidayah datangnya dari Allah, menumbuhkan kesadaran bahwa jalan hidup 

berliku, menumbuhkan kesadaran bahwa dalam menjalani hidup manusia penuh 

dengan godaan, menyadari bahwa manusia terkadang lemah di hadapan godaan, 

dan menumbuhkan kesadaran bahwa istiqamah adalah solusi, (2) dari dimensi 

ibadah adalah individu yang berusaha menjaga hidayah dengan memperbanyak 

ibadah dan bedo’a, beribadah dengan rasa tulus kepada Allah, menyampaikan 

dakwah dengan lemah lembut, dan (3) dari dimensi akhlak adalah individu yang 

selalu membangun komunitas istiqamah dalam kehidupannya sehari-hari, 

menjadikan diri sebagai hamba yang ma’rifah Allah, dan berusaha menjadi hamba 

yang selalu dalam naungan hidayah. 

Ayat ketujuh surah al-Fātiḥah berbunyi: Shirāth al-lażīna an'amta 'alaihim, 

gairi al-magḍūbi 'alaihim wa la al-ḍḍāllīn. Ketika menafsirkan ayat ini, Shihab 

(2010: 83) memulainya dengan memberikan penjelasan tentang nikmat. Dikatakan 

bahwa nikmat adalah kesenangan hidup dan kenyamanan yang sesuai dengan diri 

manusia. Nikmat menghasilkan suatu kondisi yang menyenangkan serta tidak 

mengakibatkan hal-hal negatif, baik material maupun immaterial. Kata ini 

mencakup kebajikan duniawi dan ukhrawi. Sementara ulama menyatakan bahwa 
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pengertian asalnya berarti “kelebihan” atau “pertambahan.” Nikmat adalah sesuatu 

yang baik dan berlebih dari apa yang telah dimiliki sebelumnya. Menguatkan 

argumentasi tersebut, Shihab (2010: 87) menjelaskan bahwa sejarah dan 

pengalaman sehari-hari membuktikan bahwa ketaatan kepada Allah Swt atau 

dengan kata lain melaksanakan kebenaran dan kebajikan, menghasilkan imbalan 

baik. Kalau bukan saat itu, paling tidak pada akhirnya. Demikian pula 

pembangkangan terhadap kebenaran menimbulkan penyesalan, bahkan siksaan 

paling sedikit adalah siksaan batin. Kalau bukan sesaat sesudah pelanggaran itu, 

maka tentu pada akhirnya. 

Quthb (2003: 31) ketika menjelaskan ayat ini juga menyebutkan bahwa 

maksudnya adalah jalan orang-orang yang telah Allah bagikan rahmat-Nya kepada 

mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai karena mereka sudah mengetahui 

kebenaran, tetapi kemudian berpaling darinya, dan bukan pula jalan orang-orang 

yang tersesat dari kebenaran sehingga tidak tahu jalan kebenaran sama sekali. Jalan 

itu adalah jalan orang-orang yang berbahagia, yang mendapat petunjuk, yang akan 

sampai kepada keridhaan Allah. Tentang siapakah al-magḍub ‘alaihim (orang yang 

dimurkai), menurut Shihab (2010: 87) ayat ini tidak menjelaskannya. Sementara 

ulama tafsir berdasarkan keterangan suatu hadits Nabi Saw, menyatakan bahwa 

mereka adalah orang-orang Yahudi. Al-Qur’an juga memberitakan bahwa orang-

orang Yahudi mengenal kebenaran namun enggan mengikutinya. Atas dasar ini, 

para ulama tafsir lain memperluas pengertian al-magḍub ‘alaihim sehingga 

mencakup semua yang telah mengenal kebenaran namun enggan mengikutinya. 

Terkait dengan kata terakhir dari ayat ini, al-ḍḍāllīn, sejauh penelusurannya di 

dalam al-Qur`ān, menurut Shihab (2010: 90) disebutkan tak kurang dari 190 kali. 

Penggunaan kata tersebut dalam al-Qur`ān mempunyai banyak arti, di mana pada 

mulanya bermakna kehilangan jalan, bingung, tidak mengetahui arah. Makna-

makna ini terus bekembang sehingga kata tersebut juga dipahami dalam arti binasa, 

terkubur dan dalam arti immatrial ia berarti sesat dari jalan kebajikan atau lawan 

dari petunjuk. Melalui makna yang banyak sebagaimana dipakai oleh al-Qur`ān 

tersebut, Shihab (2010: 91) mengambil kesimpulan bahwa kata ini dalam berbagai 
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bentuknya mengandung makna tindakan atau ucapan yang tidak menyentuh 

kebenaran. Sementara itu, Quthb (2003: 31) memberi makna al-ḍḍāllīn adalah 

orang-orang yang tersesat dari kebenaran sehingga tidak tahu jalan kebenaran sama 

sekali. 

Dari penjelasan para mufasir dengan mengambil berbagai sudut pandang 

tersebut, dapat dikatakan bahwa ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, dimana 

manusia dituntut untuk selalu berusaha mencapai jalan yang benar dengan sembari 

mohon petunjuk kepada Allah. Upaya ini dilakukan agar kita tidak termasuk pada 

golongan orang yang mendapat murka Allah akibat dari mereka mengenal 

kebenaran namun enggan mengikutinya. Upaya ini juga dilakukan agar kita tidak 

terperosok pada jalan kesesatan. Dengan kesimpulan ini, maka seorang muslim 

mestinya bisa bercermin agar bisa menjadi seorang pembelajar yang cerdas. 

Dengan operasionalisasi seperti itu, maka manusia religius dalam perspektif ayat 

ketujuh surah al-Fātiḥah adalah hamba Allah yang selalu menjadikan setiap 

kejadian sebagai cermin kehidupan, yang di dalamnya menggambarkan: (1) dari 

dimensi aqidah adalah individu yang meyakini bahwa Allah telah memberikan 

nikmat yang tiada terkira kepada manusia dan menyadari bahwa manusia memiliki 

sifat imitasi, (2) dari dimensi ibadah adalah individu yang selalu dan berdo’a agar 

terhindar dari jalan yang sesat, berusaha menjadi hamba yang bertipologi an'amta 

alaihim (orang yang mendapat nikmat) dangan tetap menjaga nikmat Allah, yaitu 

nikmat Islam, nikmat harta dan nikmat sehat, dan (3) dari dimensi akhlak adalah 

individu yang berkomitmen untuk bercermin dan hidup bersama orang-orang 

dengan tipolologi an'amta 'alaihim, yaitu bercermin dan hidup bersama dengan 

orang-orang yang hidupnya dinaungi nikmat dan rahmat Allah Swt, berusaha 

menjadikan diri sebagai hamba yang selalu dalam nikmat Allah, menjadikan diri 

sebagai hamba yang tidak tersesat. 

Berdasarkan uraian dan operasionalisasi ayat demi ayat dalam surah al-

Fātiḥah tersebut, manusia religious dari sudut pandang surah al-Fātiḥah seperti 

tampak dalam tabel 2.3 sebagai berikut:  
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Tabel 2.3 

Religiusitas dalam Konstruk Surah Al-Fātiḥah 

AYAT AKIDAH IBADAH AKHLAK 

1. Bi ismi Allah 

al-rahmān al-

rahīm 

1. Menyertakan Allah dalam setiap aktivitas. 

2. Merasa diawasi oleh Allah. 

3. Meyakini bahwa setiap kemampuan 

datangnya dari Allah. 

4. Takut melanggar hukum. 

5. Memulai setiap aktivitas 

dengan membaca basmalah. 

6. Bersemangat melakukan 

amal saleh. 

7. Melakukan kebaikan atas 

nama Allah. 

2. Al-hamdu 

lilāhi rabbi 

al-'ālamīn 

1. Meyakini bahwa Allah pemelihara seluruh 

alam. 

2. Meyakini segala nikmat bersumber dari 

Allah. 

3. Bersyukur hanya kepada Allah. 

4. Tahu diri dan ingin berbakti. 

5. Mengapresiasi nikmat 

dengan cara 

mengungkapkannya 

6. Menggunakan nikmat sesuai 

dengan amanah pemberi 

nikmat (syukur). 

7. Berbagi dengan sesama.  

8. Bahagia dan senang dengan 

nikmat yang ada. 

9. Mengajak orang lain untuk 

menggunakan nikmat dengan 

rasa syukur. 

3. Al-Rahmān 

al-Rahīm 

1. Meyakini bahwa sifat Rahman dan rahim 

Allah meliputi segala rahmat-Nya. 

2. Memiliki cara pandang positif terhadap 

realitas kehidupan. 

3. Tidak goyah dalam mengadapi persoalan 

hidup. 

4. Merasa diperhatikan oleh Allah dalam 

segala kondisi. 

5. Mengapresiasi kasih ayang 

Allah dengan banyak 

beribadah. 

 

6. Berusaha menjadi hamba 

Allah yang bersifat kasih 

sayang dengan sesama.  

7. Optimis dalam menjalani 

hidup. 

8. Empati dengan sesama. 

4. Māliki yaumi 

al-ddīn 

1. Meyakini atas kekuasaan Allah di dunia dan 

akhirat. 

2. Meyakini bahwa hanya Allah yang 

mengetahui tibanya hari akhir. 

3. Menyadari bahwa hidup akan berakhir. 

6. Berpacu dengan waktu untuk 

melakukan amal-amal 

kebaikan. 

7. Melakukan ibadah hanya 

ditujukan kepada Allah. 

8. Mengasah kemampuan untuk 

mengatakan iya atau tidak. 

9. Menghiasi diri dengan 

perilaku baik . 
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4. Menyadari bahwa segala perbuatan di dunia 

akan dipertanggungjawabkan. 

5. Mengasah kemampuan untuk 

menghubungkan amal hari ini dengan 

balasan kelak di akhirat. 

 10. Menghiasi diri dengan 

Menghindari perilaku buruk 

(larangan Allah). 

11. Menjadikan diri sebagai 

hamba yang bertanggung 

jawab. 

5. Iyyāka 

na'budu 

waiyyāka 

naṣta’īn 

1. Meyakini bahwa hanya kepada Allah 

manusia beribadah. 

2. Meyakini hanya Allah yang bisa dimintai 

pertolongan. 

3. Memiliki kemampuan membaca 

kecenderungan orientasi hidup 

4. Berjanji untuk selalu berusaha taat 

beribadah. 

5. Menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup. 

6. Memahami makna ibadah 

secara utuh. 

7. Menumbuhkan budaya untuk 

melapor dan memohon 

pertolongan Allah. 

8. Mengenal waktu-waktu yang 

mustajab untuk berdo'a. 

9. Mengenal do'a-do'a pilihan 

10. Menjadikan ibadah sebagai 

kebiasaan hidup sehari-hari. 

 

 

 

6. Ihdina al-

ṣirāț al-

mustaqīm 

1. Mayakini bahwa hidayah datangnya dari 

Allah.  

2. Menumbuhkan kesadaran bahwa jalan 

hidup berliku. 

3. Menumbuhkan kesadaran bahwa dalam 

menjalani hidup manusia penuh dengan 

godaan. 

4. Menyadari bahwa manusia terkadang lemah 

di hadapan godaan. 

5. Menumbuhkan kesadaran bahwa istiqamah 

adalah solusi. 

6. Memelihara hidayah dengan 

perbanyak ibadah dan 

berdo’a. 

7. Beribadah dengan rasa tulus 

kepada Allah. 

8. Menyampaikan dakwah 

dengan lemah lembut.  

9. Membangun komunitas 

istiqamah. 

10. Menjadikan diri sebagai 

hamba yang ma’rifah Allah.  

11. Berusaha menjadi hamba 

dalam naungan hidayah 

Allah. 

7. ṣirațal al-

lażīna 

1. Meyakini bahwa Allah telah memberikan 

nikmat yang tiada terkira kepada mansia. 

3. Berusaha menjadi hamba 

yang bertipologi an'amta 

5. Berkomitmen untuk 

bercermin dan hidup bersama 
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an'amta 

'alaihim, 

gairi al-

magdūbi 

'alaihim walā 

al-ḍḍallīn 

2. Menyadari bahwa manusia memiliki sifat 

imitasi. 

alaihim dengan tetap menjaga 

tiga nikmat Allah, yaitu 

nikmat Islam, nikmat harta 

dan nikmat sehat. 

4. Selalu berusaha dan berdo’a 

agar terhindar dari jalan yang 

sesat. 

orang-orang dengan 

tipolologi an'amta 'alaihim 

6. Menjadikan diri sebagai 

hamba yang selalu dalam 

nikmat Allah. 

7. Menjadikan diri sebagai 

hamba yang tidak tersesat. 
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Berdasarkan pada penelusuran filosofis ayat demi ayat dalam surat al-

Fātiḥah di atas, maka landasan filosofis Model BBSA adalah sebagai berikut: 

a) Manusia religius berdasarkan ayat pertama surah al-Fātiḥah adalah seorang 

hamba yang selalu memulai setiap aktivitasnya dengan basmalah, yang di 

dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang yang 

meyakini bahwa setiap kemampuan datangnya dari Allah, selalu merasakan 

kehadiran Allah dalam setiap aktivitasnya, merasa diawasi oleh Allah, (2) dari 

dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu memulai segala sesuatu kebaikan 

dengan membaca basamalah, merasa takut untuk melanggar hukum, dan (3) 

dari dimensi akhlak adalah seseorang yang mempunyai ketajaman nurani, 

bersemangat melakukan amal saleh dan melakukan kebaikan atas nama Allah. 

b) Manusia religius berdasarkan ayat kedua surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang diterima, yang di dalamnya 

menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang yang meyakini 

bahwa segala nikmat datangnya dari Allah, menunjukkan rasa syukurnya 

hanya kepada Allah, meyakini bahwa Allah pemelihara seluruh alam, (2) dari 

dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu mengapresiasi nikmat dengan 

cara mengungkapkannya, menggunakan nikmat sesuai dengan amanah 

pemberi nikmat (syukur), mengembangkan nikmat yang ada, tahu diri dan 

ingin berbakti, dan (3) dari dimensi akhlak adalah seseorang yang selalu 

berbagi dengan sesama, bahagia dan senang dengan nikmat yang ada, 

mengajak diri dan orang lain untuk menggunakan nikmat dengan rasa syukur. 

c) Manusia religius berdasarkan ayat ketiga surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan berkasih sayang dengan 

sesama manusia, di mana di dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi 

aqidah adalah seseorang yang meyakini bahwa sifat rahman dan rahim Allah 

meliputi rahmat-Nya, memiliki cara pandang positif terhadap realitas 

kehidupan, merasa diperhatikan oleh Allah dalam segala kondisi, dan tidak 

goyah dalam menghadapai persoalan hidup, (2) dari dimensi ibadah adalah 

seseorang yang selalu mengapresiasi kasih sayang Allah dengan banyak 

beribadah dan (3) dari dimensi akhlak adalah seseorang yang selalu berusaha 
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menjadi seorang hamba yang bersifat kasih sayang dengan sesama, optimis 

dalam menjalani hidup dan selalu empati dengan sesama. 

d) Manusia religius berdasarkan ayat keempat surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang selalu mengorientasikan seluruh kehidupannya untuk akhirat, dimana di 

dalamnya menggambarkan bahwa: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang 

yang meyakini kekuasaan Allah di dunai dan akhirat, meyakini hanya Allah 

yang mengetahui datangnya hari akhir, menyadari bahwa hidup akan berakhir, 

menyadari bahwa segala perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan, dan 

mengasah kemampuan untuk menghubungkan amal hari ini dengan balasan 

kelak di akhirat, (2) dari dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu berpacu 

dengan waktu untuk melakukan amal-amal kebaikan, beribadah ditujukan 

hanya kepada Allah, dan (3) dari dimensi akhlak adalah seseorang yang 

senantiasa mengasah kemampuannya untuk berani mengatakan "ya" atau 

"tidak" (tegas), menghiasi diri dengan perilaku baik, menghiasi diri dengan 

menghindari perilaku buruk (larangan Allah), dan menjadikan diri sebagai 

hamba yang bertanggung jawab. 

e) Manusia religius berdasarkan ayat kelima surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang selalu beribadah dan berdo’a, dimana didalamnya mengambarkan: (1) 

dari dimensi aqidah adalah seseorang yang meyakini bahwa hanya kepada 

Allah manusia beribadah, meyakini bahwa hanya Allah yang bisa dimintai 

pertolongan, memiliki kemampuan membaca kecenderungan orientasi hidup, 

berjanji untuk selalu berusaha taat beribadah dan menjadikan ibadah sebagai 

tujuan hidup, dan (2) dari dimensi ibadah adalah seseorang yang memahami 

makna ibadah secara utuh, menumbuhkan budaya untuk melapor dan 

memohon pertolongan kepada Allah, mengenal waktu-waktu yang mustajab 

untuk berdo'a dan mengenal do'a-do'a pilihan, dan (3) dari dimensi akhlak 

adalah seseorang yang menjadikan ibadah sebagai kebiasaan hidup sehari-hari. 

f) Manusia religius berdasarkan ayat keenam surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang menjadi hamba Allah yang konsisten dalam komitmen, di mana di 

dalamnya menggambarkan bahwa: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang 

yang meyakini bahwa hidayah datangnya dari Allah, menumbuhkan kesadaran 
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bahwa jalan hidup berliku, menumbuhkan kesadaran bahwa dalam menjalani 

hidup manusia penuh dengan godaan, menyadari bahwa manusia terkadang 

lemah di hadapan godaan, dan menumbuhkan kesadaran bahwa istiqamah 

adalah solusi, (2) dari dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu berusaha 

menjaga hidayah dengan memperbanyak ibadah dan bedo’a, beribadah dengan 

rasa tulus kepada Allah, menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, dan (3) 

dari dimensi akhlak adalah seseorang yang selalu membangun komunitas 

istiqamah dalam kehidupannya sehari-hari, menjadikan diri sebagai hamba 

yang ma’rifah Allah, dan berusaha menjadi hamba yang selalu dalam naungan 

hidayah. 

g) Manusia religius berdasarkan ayat ayat ketujuh surah al-Fātiḥah adalah 

seseorang yang selalu menjadikan setiap kejadian sebagai cermin kehidupan, 

yang di dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang 

yang meyakini bahwa Allah telah memberikan nikmat yang tiada terkira 

kepada manusia dan menyadari bahwa manusia memiliki sifat imitasi, (2) dari 

dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu dan berdo’a agar terhindar dari 

jalan yang sesat, berusaha menjadi hamba yang bertipologi an'amta alaihim 

(orang yang mendapat nikmat) dangan tetap menjaga nikmat Allah, yaitu 

nikmat Islam, nikmat harta dan nikmat sehat, dan (3) dari dimensi akhlak 

adalah seseorang yang berkomitmen untuk bercermin dan hidup bersama 

orang-orang dengan tipolologi an'amta 'alaihim, berusaha menjadikan diri 

sebagai hamba yang selalu dalam nikmat Allah, dan menjadikan diri sebagai 

hamba yang tidak tersesat. 

2. Tujuan Bimbingan  

Model BBSA adalah sebuah model yang diperuntukkan untuk memfasilitasi 

peningkatan religiusitas siswa, yang digali dari operasionalisasi surah al-Fātiḥah. 

Sehubungan dengan itu, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam layanan 

BBSA adalah agar siswa yang dibimbing memiliki tiga dimensi religiusitas yang 

menjadi nilai pokok surah al-Fātiḥah, yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Dengan 

demikian, maka kualitas religiusitas ini ditandai dengan tingginya keimanan kepada 
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Allah Swt, ketaatannya dalam melaksanakan ibadah dan tingginya kualitas akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Secara operasional, tujuan tersebut dilihat dalam tujuan jangka pendek, 

yang merupakan operasionalisasi dari ayat demi ayat dalam surat al-Fātiḥah, yaitu 

agar siswa yang dibimbing dapat: (1) Membiasakan diri untuk memulai sesuatu 

dengan membaca basmalah dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. (2) 

Memiliki kebiasaan untuk bersyukur atas semua capaian hidup dan 

mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. (3) Berfikir positif kepada Allah Swt 

dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitas di dalamnya. (4) Mengorientasikan 

seluruh hidupnya untuk akhirat dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. (5) 

Senantiasa beribadah dan berdo’a dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. 

(6) Konsisten dalam komitmen dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. (7) 

Bercermin pada semua kejadian dalam kehidupan dan mengaplikasikan nilai-nilai 

religiusitasnya. 

3. Materi  Bimbingan  

Walaupun dibangun berdasarkan surah al-Fātiḥah, perlu disampaikan 

bahwa kajian ini bukan merupakan kajian tafsir dari surah al-Fātiḥah itu sendiri. 

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan penafsiran yang sudah dilakukan oleh 

beberapa mufasir, yang selama ini hasil penafsirannya banyak diikuti oleh umat 

Islam di Indonesia, seperti Ibnu Katsir, Quthb dan Shihab. Penggunaan penafsiran 

para mufasir ini didasarkan beberapa keterbatasan peneliti untuk "masuk" dalam 

wilayah "tafsir", yang diakibatkan oleh keterbataan pengetahuan dan keterampilan 

yang menjadi prasyarat menjadi seorang mufasir. Dalam bahasa lain, peneliti tidak 

bertindak sebagai mufasir karena tidak mempunyai bekal kompetensi yang 

mumpuni untuk menjadi ahli tafsir al-Qur`ān. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan beberapa buku rujukan yang membahas surah al-Fātiḥah. 

Penggunaan al-Fātiḥah sebagai model dalam pengembangan religiusitas 

siswa dalam hal ini adalah menggunakan ayat demi ayat dalam surah al-Fātiḥah 

sebagai pola dasar pijakan dalam menyusun sistematika program dalam 

mengembangkan religiusitas. Penggunaan al-Fātiḥah sebagai basis bimbingan ini 

dilatarbelakangi oleh fenomena di lapangan bahwa terjadi "ketakutan" di kalangan 
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guru bimbingan dan konseling untuk menggunakan "Islam" sebagai dasar layanan 

akibat adanya rasa ketidakkomprehensifan dalam penguasaan pengetahuan tentang 

ajaran agama Islam. Selain itu, juga karena berdasarkan pendapat beberapa 

penafsir, al-Fātiḥah adalah tema pokok dari al-Qur`ān secara keseluruhan (Shihab, 

2010: 5; Ibnu Katsir (dalam Ar-Rifa'i, 2011). Walaupun dalam pengembangan 

model ini diasumsikan bahwa Al-Fātiḥah adalah intisari dari seluruh tema-tema 

pokok kandungan al-Qur`ān, bukan dimaksudkan bahwa dengan al-Fātiḥah kita 

bisa menafikan surah-surah lain dari al-Qur`ān, karena pada kenyataannya berbagai 

ayat tetap akan dijadikan sebagai penguat dari sistematika ini. al-Qur`ān secara 

keseluruhan adalah al-Qur`ān, dia tidak bisa digantikan dari bagian-bagiannya.  

Surah al-Fātiḥah terdiri dari tujuh ayat. Ketujuh ayat tersebut, secara 

berurutan akan dijadikan sebagai tujuh prinsip dalam pengembangan religiusitas, 

yang pada gilirannya akan disebut sebagai Model Bimbingan Berbasis Surah Al-

Fātiḥah (Model BBSA). Untuk menyederhanakan konstruk dari model ini, peneliti 

menggunakan rumusan Hefni (2009: xxix) yang dituangkan dalam rumusan B5KB 

sebagai berikut: (a) Bismilllah setiap memulai aktivitas. (b) Bersyukur atas segala 

nikmat yang diterima, (c) Berpikir positif terhadap Allah dan berkasih sayang 

dengan sesama. (d) Berorientasi akhirat. (e) Beribadah dan berdo'a. (f) Konsisten 

dalam komitmen. (g) Bercermin. Ketujuh prinsip tersebut dalam program ini akan 

dijadikan sebagai basis bimbingan religiusitas yang dilakukan dalam dua bentuk 

pendekatan, yaitu penanaman nilai dan pembiasaan. Secara visual, model ini dapat 

dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Model B5KB, diambil dari Hefni (2009: xxix) 

 

a. Bismilah Setiap Memulai Pekerjaan 

Materi ini merupakan operasionalisasi dari ayat pertama surah al-Fātiḥah, 

bi ismi Allāh al-rahmān al-rahīm. Akan tetapi, sebelum masuk pada substansi ayat 

pertama ini, terlebih dahulu diberikan pemahaman dan internalisai kepada siswa 

tentang nilai dan keagungan surat al-Fātiḥah. Surah al-Fātiḥah merupakan surah 

yang angat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena tidak sah salat 

seseorang tanpa membaca surah ini. Al-Fātiḥah juga mempunyai nilai keagungan 

berdasarkan nama-namanya, yaitu: al-Fātiḥah (pembuka), Ummu al-Kitab, Ummu 

al-Qur`ān, al-Sab’u al-Maṡani (tujuh yang berulang-ulang), al-Qur`ān al-Aẓim, al-

Ṣalah, al-Asas al-Qur`ān,  al-Kafiyah (cukup), al-Syifa (obat), al-Ruqiyah dan 

sebagainya. 

Surah ini diberi nama al-Fātiḥah (pembuka), karena mushaf al-Qur`ān 

dibuka dengan surah ini dan setiap salat juga dibuka dengannya. Ia adalah Ummu 

 

B5KB 

Bismillah setiap 
Memulai 
Aktivitas 

Bersyukur 
atas Semua 

Nikmat  

Berorientasi 
Akhirat 

 

Beribadah 
dan Berdo'a 

Konsisten 
dalam 

Komitmen 

 
Bercermin 

Berpikir 
Positif kepada 

Allah  



 

73 
 

al-Kitab, Ummu al-Qur`ān, dan asal al-Qur`ān. Ummi (ibu) adalah penyebab awal 

mula kehidupan seseorang, dan dalam kondisi paling sulit, manusia akan kembali 

pada umminya. Al-Fātiḥah dinamakan Ummu al-Kitab dan Ummu al-Qur`ān, 

karena al-Qur`ān dimulai dengannya, dan dalam kondisi paling sulit, di saat semua 

teori manusia sudah kehilangan energinya, manusia akan kembali pada solusi al-

Qur`ān dan seluruh makna al-Qur`ān merujuk pada tujuh ayat ini. Al-Qur`ān juga 

diberi nama al-Sab’u al-Maṡani (tujuh yang berulang-ulang), karena surah ini 

selalu dibaca secara berulang minimal tujuh belas kali sehari semalam. 

Pengulangan seperti ini menyiratkan ada makna besar di balik surah ini. Ia juga 

disebut al-Qur`ān al-Aẓim. Istilah ini secara eksplisit menyebutkan keagungan 

surah ini, seolah-olah al-Qur`ān adalah al-Fātiḥah itu sendiri. Karenanya, para 

ulama juga menamakan surah ini dengan istilah al-Kafiyah (cukup), karena semua 

muatan al-Qur`ān terkandung di dalamnya. Al-Kafiyah juga bermakna sempurna 

atau totalitas. Makna ini menggambarkan bahwa al-Fātiḥah adalah satu kesatuan 

yang utuh, yang tidak boleh kita hanya mengambil sebagian dan meninggalkan 

sebagian yang lain. Al-Fātiḥah harus dibaca sempurna, total dalam satu rakaat 

dalam salat. Al-Fātiḥah bahwa merupakan penentu kesempurnaan dari salat, karena 

tidak syah salat seseorang tanpa membaca al-Fātiẖah. Al-Fātiḥah juga disebut al-

ṣalah, karena berdasarkan sebuah hadis qudsi yang ṣahih dari Abu Hurairah Allah 

ta'ala berfirman: “Aku bagi salat menjadi dua bagian antara Aku dan antara hamba-

Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta; maka apabila hamba itu mengucapkan: 

al-hamdulillāhi rabbi al-‘ālamīn, Allah berkata: hamba-Ku telah memuji Aku". 

(HR. Muslim). Maka berdasarkan hadits tersebut Allah telah menamakannya 

dengan al-ṣalat karena Al-Fātiḥah telah menjadi syarat sahnya salat. Al-Fātiḥah 

juga dinamakan al-asās al-Qur`ān, karena pertama, ia merupakan surat pertama 

dalam al-Qur`ān sehingga ia seperti pondasi. Kedua, mengandung tuntutan yang 

mulia. Dan ketiga, ibadah yang paling utama setelah iman yaitu salat, yang mana 

di dalam salat wajib membaca al-asās al-Qur`ān ini. Al-Fātiḥah juga disebut 

dengan nama al-Syifa (obat), karena al-Fātiḥah mempunya sifat penyembuh dari 

penyakit yang diderita masyarakat. Ia juga disebut dengan al-Ruqiyah yang 
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mengisyaratkan al-Fātiḥah dapat menyembuhkan dari penyakit yang disebabkan 

oleh gangguan jin dan makhluk halus. 

Dalam Islam, setiap memulai sesuatu dengan basmalah, kita juga 

disunahkan untuk mengawali suatu pekerjaan yang baik dengan membaca 

ta’awwuż. Itulah sebabnya, selain diawali dengan pengenalan dan penjelasan 

tentang keutamaan surah Al-Fātiḥah kepada siswa, materi ini juga ditambah dengan 

penjelasan ta'awwuż, yaitu: A’ūżu billāhi min al-syaițāni al-rajīm. (Aku berlindung 

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk). Membaca ta'awudz di sini 

dilakukan karena alasan sebagai berikut: (1) ta'awudz disunnahkan dibaca sebelum 

membaca surah al-Fātiḥah (QS. 16: 98), (2) ta'awwuż menyadarkan manusia 

bahwa dalam upaya manusia untuk melakukan kebaikan selalu dihalangi oleh setan, 

(3) dengan kesadaran tersebut, maka muncul tekad untuk memohon pertolongan 

Allah, dan (4) dengan tekad tersebut maka nilai-nilai al-Fātiḥah akan mudah diserap 

oleh siswa. Tujuan sesi ini adalah membiasakan siswa untuk senantiasa memohon 

perlindungan kepada Allah Swt.  

Setelah penanaman nilai dan pembiasaan ta'awwuż, kegiatan dilanjutkan 

dengan penjelasan ayat pertama surah al-Fātiḥah, yaitu: Bi ismi Allāh al-Rahmān 

al-Rahīm. Ada beberapa operasionalisasi nilai basmalah yang disampaikan, yaitu 

bahwa membaca basmalah menggambarkan integritas seorang muslim. Integritas 

tersebut ditandai dengan: menyertakan Allah dalam setiap aktivitas, merasa diawasi 

oleh Allah, meyakini bahwa setiap kemampuan datangnya dari Allah, takut 

melanggar hukum, memulai setiap aktivitas dengan membaca basmalah, 

bersemangat melakukan amal saleh, dan melakukan kebaikan atas nama Allah. 

Tujuan sesi ini adalah siswa memahami esensi dari makna dan kontekstualisasi 

basmalah serta menanamkan pada diri mereka, bahwa mereka harus membiasakan 

diri untuk mengucapkan basmalah ketika hendak mengerjakan sesuatu. Teknik 

yang digunakan adalah ceramah, eksplorasi dan kontrak perilaku. Sedangkan 

sumber dan media yang digunakan adalah meteri tentang makna Bismi Allāh al-

Rahmān al-rahīm dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Bersyukur atas Semua Nikmat 

Dengan penyampaian materi ayat kedua dari surah al-Fātiḥah ini, Al-

Hamdu lilāhi rabbi al-'ālamīn, siswa diharapkan mampu memahami esensi dan 

kontekstualisasi dari uangkapan rasa syukur, yaitu apresiasi rasa syukur yang tulus 

dari seorang anak manusia karena mandapatkan perhatian penuh sepanjang 

hidupnya dari Rabb sekalian alam. Dia ciptakan manusia dengan perangkat lengkap 

yang memungkinkannya untuk melaksanakan perintah-Nya; dia buka pintu-pintu 

rezeki untuk seluruh makhluk-Nya tanpa meminta mereka untuk membayar atau 

memberikan sesuatu apapun kepada-Nya; dan juga mengajak manusia untuk meniti 

jalan menuju kenikmatan tanpa batas di surga-Nya.  

Nilai khusus yang hendak ditanamkan kepada siswa adalah: Meyakini 

segala nikmat bersumber dari Allah, bersyukur hanya kepada Allah, meyakini 

bahwa Allah pemelihara seluruh alam, tahu diri dan ingin berbakti, mengapresiasi 

nikmat dengan cara mengungkapkannya, menggunakan nikmat sesuai dengan 

amanah pemberi nikmat (syukur), berbagi dengan sesama, bahagia dan senang 

dengan nikmat yang ada, dan mengajak orang lain untuk menggunakan nikmat 

dengan rasa syukur. Teknik yang digunakan adalah pemutaran film pendek, 

ceramah, eksplorasi dan kontrak perilaku. Sedangkan sumber dan media bimbingan 

berupa meteri tentang makna dan kontekstualisasi Al-Hamdu lilāhi rabbi al-'ālamīn 

dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Berpikir Positif kepada Allah dan Berkasih Sayang dengan Sesama 

Materi ini merupakan kontekstualisasi dari ayat ketiga surah AI-Fatihah, 

Al-Rahmān al-Rahmīn. Tujuan sesi ini adalah agar siswa memiliki pemikiran yang 

positif kepada Allah, karena ternyata, sifat al-rahmān dan al-rahīm Allah meliputi 

semua rahmat dengan semua keadaaan dan lapangannya.  

Nilai khusus yang hendak ditanamkan kepada siswa adalah: meyakini 

bahwa sifat Rahman dan rahim Allah meliputi segala rahmat-Nya, memiliki cara 

pandang positif terhadap realitas kehidupan, tidak goyah dalam mengadapi 

persoalan hidup, merasa diperhatikan oleh Allah dalam segala kondisi, 

mengapresiasi kasih ayang Allah dengan banyak beribadah, optimis bahwa 

ibadahnya diterima oleh Allah, berusaha menjadi hamba Allah yang bersifat kasih 



 

76 
 

sayang dengan sesama, dan empati dengan sesama. Teknik yang digunakan adalah 

ceramah, eksplorasi dan kontrak perilaku, sedangkan sumber dan media bimbingan 

adalah meteri tentang makna Al-Rahmān al-Rahmīn dan bagaimana aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Berorientasi Akhirat 

Materi ini berisikan tentang penjelasan makna dan kontekstualisasi surah 

keempat dari surah al-Fātiḥah, māliki yaumi al-ddīn, dimana terjemahnya adalah: 

"Yang menguasai Hari Pembalasan". Sesi ini bertujuan untuk menyadarkan siswa, 

bahwa penempatan ayat ini setelah penyebutan sifat-sifat Allah Swt yang lalu, 

bukan sekedar untuk memaparkan sifat-sifat-Nya, tetapi ia merupakan akibat dari 

sifat-sifat yang telah dipaparkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya 

menyifati Tuhan Yang Maha Esa itu dengan Rabb al-‘alamīn dan al-Rahmān al-

Rohīm yang menunjukkan betapa sempurna kasih sayang-Nya terhadap makhluk 

dan bahwa perlakuan-Nya terhadap mereka adalah atas dasar pemeliharaan, 

bimbingan dan pendidikan yang mencakup perintah dan larangan guna 

kemaslahatan mereka, walaupun pada umumnya perintah dan larangan itu tidak 

sejalan dengan dorongan nafsu mereka, serta terasa berat olehnya. Dari sini 

terdorong oleh kekhawatiran adanya orang yang hanya mengandalkan rahmat dan 

kasih Allah serta pendidikan dan bimbingan-Nya yang disinggung sebelum ini, 

sehingga menyebabkan mereka mengabaikan tuntutan-tuntutan Allah. Maka sangat 

perlu digarisbawahi bahwa Allah yang Rohmān dan Rahīm serta Pemeliahara dan 

Pembimbing itu juga adalah Dia Pemilik Hari Kemudian. Di sana kelak Dia akan 

memberi setiap jiwa balasan dan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan mereka. 

Informasi itu diharapkan akan mendorong setiap siswa untuk melaksanakan 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa ayat māliki yaumi al-ddīn mengajarkan pada manusia bahwa hidup ini tidak 

hanya selesai di dunia. Hidup akan berlanjut di akhirat, di mana kita harus 

mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup di dunia.  

Pemaknaan seperti ini menggambarkan sikap visioner seorang muslim. 

Sikap ini ditandai dengan: meyakini atas kekuasaan Allah di dunia dan akhirat, 

meyakini bahwa hanya Allah yang mengetahui tibanya hari akhir, menyadari bahwa 
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hidup akan berakhir, menyadari bahwa segala perbuatan di dunia akan 

dipertanggungjawabkan, mengasah kemampuan untuk menghubungkan amal hari 

ini dengan balasan kelak di akhirat, berpacu dengan waktu untuk melakukan amal-

amal kebaikan, melakukan ibadah hanya ditujukan kepada Allah, mengasah 

kemampuan untuk mengatakan iya atau tidak, Menghiasi diri dengan perilaku baik, 

Menghiasi diri dengan Menghindari perilaku buruk (larangan Allah), dan 

menjadikan diri sebagai hamba yang bertanggung jawab. Teknik yang digunakan 

adalah pemutaran film pendek, ceramah, eksplorasi dan kontrak perilaku, 

sedangkan sumber dan media bimbingan adalah meteri tentang makna māliki yaumi 

al-ddīn dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Beribadah dan Berdo'a 

Materi ini berisikan kontekstualisasi ayat kelima dari surah al-Fātiḥah, 

iyyāka na'budu wa iyyāka nasta’īn. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memberikan 

pemahaman dan menanamkan tentang pentingnya ibadah dan berdo'a. Siswa 

ditunjukkan bahwa lafadz iyyāka na'budu menunjukkan makna berlepas diri dari 

segala kemusyrikan, sedangkan lafadz iyyāka nasta’īn menunjukkan makna 

berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah Swt 

sepenuhnya. Dengan kata lain, ayat ini mengajarkan pada manusia untuk senantiasa 

menetapkan pilihan bahwa dalam hidupnya hanya kepada Allah manusia beribadah, 

dan hanya kepada kepada Allah kita memohon pertolongan. lbadah dalam 

pengertian ini tentu saja mengacu pada bagaimana kita senantiasa berusaha untuk 

mematuhi perintah dan meninggalkan larangan-Nya.  

Pemaknaan ayat kelima al-Fātiḥah seperti ini melambangkan produktivitas 

seorang muslim. Produktivitas ini ditandai dengan kesadaran penuh bahwa seorang 

muslim harus: meyakini bahwa hanya kepada Allah manusia beribadah, meyakini 

hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan, memiliki kemampuan membaca 

kecenderungan orientasi hidup, berjanji untuk selalu berusaha taat beribadah, 

menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup, memahami makna ibadah secara utuh, 

menumbuhkan budaya untuk melapor dan memohon pertolongan Allah, mengenal 

waktu-waktu yang mustajab untuk berdo'a, mengenal do'a-do'a pilihan, menjadikan 

ibadah sebagai kebiasaan hidup sehari-hari. Teknik yang digunakan adalah 
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pemutaran film pendek, ceramah, eksplorasi dan kontrak perilaku, sedangkan 

sumber dan media bimbingan adalah meteri tentang makna iyyāka na'budu wa 

iyyāka nasta’īn dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

f. Konsisten dalam Komitmen 

Materi ini menjelaskan isi kandungan ayat keenam surah al-Fātiḥah; ihdina 

al-ṣirāț al-mustaqīm (Tunjukkanlah kami jalan yang lurus). Ayat ini merupakan 

pernyataan seorang hamba tentang ketulusannya beribadah serta kebutuhannya 

kepada pertolongan Allah. Dengan ayat ini sang hamba mengajukan permohonan 

kepada Allah, yakni bimbing dan antarlah kami memasuki jalan yang lebar dan 

luas. Sesi ini bertujuan untuk membantu konseli agar mampu menata diri menjadi 

seorang hamba yang selalu konsisten dalam komitmennya untuk beribadah dan 

memohon pertolongan hanya kepada Allah Swt.  

Dengan pemahaman seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa ayat ini 

menggambarkan daya tahan seorang muslim. Dalam kaitan ini, seorang muslim 

harus: mayakini bahwa hidayah datangnya dari Allah, menumbuhkan kesadaran 

bahwa jalan hidup berliku, menumbuhkan kesadaran bahwa dalam menjalani hidup 

manusia penuh dengan godaan, menyadari bahwa manusia terkadang lemah di 

hadapan godaan, menumbuhkan kesadaran bahwa istiqamah adalah solusi, 

memelihara hidayah dengan perbanyak ibadah dan berdo’a, beribadah dengan rasa 

tulus kepada Allah, menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, membangun 

komunitas istiqamah, menjadikan diri sebagai hamba yang ma’rifah Allah, dan 

berusaha menjadi hamba dalam naungan hidayah Allah. Teknik yang digunakan 

adalah bermain games, Pemutaran film pendek, ceramah, eksplorasi dan kontrak 

perilaku, sedangkan sumber dan media bimbingan adalah meteri tentang makna 

lhdina al-Shirāth al-mustaqīm dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

g. Bercermin (Mengambil I’tibar dari Kehidupan Orang Lain) 

Materi ini merupakan bimbingan terakhir, yaitu ayat ketujuh surah al-

Fātiḥah; shiraț al-lażīna an'amta 'alaihim, gairi al-magḍûbi 'alaihim wala al-

ḍḍāllīn (Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada 
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mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang 

sesat). Sessi ini bertujuan menanamkan pada diri siswa bahwa manusia dituntut 

untuk selalu berusaha mencapai jalan yang benar dengan sembari mohon petunjuk 

kepada Allah sebagai penguasa alam raya ini. Upaya ini dilakukan agar kita tidak 

termasuk pada golongan orang yang mendapat murka Allah akibat dari mereka 

mengenal kebenaran namun enggan mengikutinya. Upaya ini juga dilakukan agar 

siswa tidak terperosok pada jalan kesesatan.  

Dengan kesimpulan ini, maka seorang muslim mestinya bisa bercermin agar 

bisa menjadi seorang pembelajar yang cerdas, yaitu seorang pembelajar yang: 

meyakini bahwa Allah telah memberikan nikmat yang tiada terkira kepada mansia, 

menyadari bahwa manusia memiliki sifat imitasi, berusaha menjadi hamba yang 

bertipologi an'amta alaihim (orang mendapat nikmat) dengan tetap menjaga tiga 

nikmat Allah, yaitu nikmat Islam, nikmat harta dan nikmat sehat, selalu berusaha 

dan berdo’a agar terhindar dari jalan yang sesat, berusaha menjadi hamba yang 

bertipologi an'amta alaihim (orang mendapat nikmat) dengan tetap menjaga tiga 

nikmat Allah, yaitu nikmat Islam, nikmat harta dan nikmat sehat, dan selalu 

berusaha dan berdo’a agar terhindar dari jalan yang sesat. Teknik yang digunakan 

adalah pemutaran film pendek, ceramah, eksplorasi dan kontrak perilaku, 

sedangkan sumber dan media bimbingan adalah meteri tentang makna Shirath al-

ladzīna an'amta 'alaihim, ghairi al-maghdhûbi 'alaihim wala al-dhdhāllīn dan 

bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Sistem dan Prosedur Layanan 

Model BBSA diluncurkan dengan mengacu pada sistem layanan konseling 

sekolah dari American School Counselor Assosiation (ASCA, 2003), bimbingan 

komprehensif dari Muro dan Kottman (1995: 5) dan ABKIN (2007) yang meliputi 

empat jenis layanan, yaitu: (1) Curriculum Guidance (layanan dasar bimbingan); 

(2) Responsive Service (layanan responsif); (3) Individual Planning (layanan 

perencanaan individu); dan (4) System Support (layanan dukungan sistem). Akan 

tetapi, karena berdasarkan studi tentang gambaran religiusitas siswa semua dimensi 

dan aspeknya berada dalam katagori kurang baik, maka dalam model ini layanan 

responsif ditiadakan. Dengan demikian, struktur Model Bimbingan Berbasis Surat 



 

80 
 

Al-Fatihah untuk Meningkatkan Religiusitas Siswa ini mencakup tiga layanan 

sebagai berikut: 

a. Layanan Dasar Bimbingan  

Layanan dasar bimbingan merupakan jenis layanan yang diberikan kepada 

seluruh siswa dalam rangka membantu mereka mencapai perkembangan semua 

potensi yang dimilikinya secara optimal. Layanan ini diberikan secara sistematis 

dalam bentuk kegiatan-kegiatan kelas maupun luar kelas.  

Terkait dengan BBSA, layanan ini terarah kepada pengembangan perilaku 

yang harus dikuasai anak pada semua dimensi religiusitasnya. Dengan demikian, 

pada layanan dasar ini, semua anak akan mendapatkan layanan peningkatan 

religiusitas yang mencakup dimensi aqidah, ibadah dan akhlak. Dengan layanan ini 

diharapkan perkembangan seluruh dimensi religiusitas anak dapat berkembang 

secara optimal. 

Dalam praktiknya, layanan dasar bimbingan religiusitas siswa dilakukan 

dengan menggunakan struktur dari isi surat Al-Fatihah. Sehubungan dengan hal 

tersebut, dalam mengaplikasikan Model BBSA ini dilaksanakan dalam tiga 

kegiatan pokok, yaitu (1) Acara Pembukaan dan Pretest, (2) Tujuh Bimbingan 

B5KB dan (3) Posttest dan Acara Penutupan. 

1) Pembukaan dan Pretest 

Sesi ini merupakan kegiatan pembukaan yang dilakukan secara seremonial 

dan pengukuran religiusitas siswa prabimbingan. Kegiatan pembukaan dilakukan 

dengan sesingkat mungkin, dengan susunan acara sebagai berikut: pembacaan dan 

terjemah surah al-Fātiḥah, ucapan selamat datang dari pembimbing dan 

menjelaskan apa urgensi mengikuti kegiatan bimbingan ini. Akan tetapi, jika 

kegiatan bimbingan ini dilakukan dengan melibatkan manajemen sekolah, dalam 

susunan acara bisa ditambahkan dengan sambutan Kepala Sekolah sekaligus 

membuka acara secara resmi. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pretest 

yang dilakukan untuk mengetahui tingkat religiusitas siswa sebelum mengikuti sesi 

bimbingan. Kegiatan pretest diawali dengan menjelaskan tujuan dilakukan pretest 

dan memaparkan secara singkat karakteristik instrumen yang digunakan serta 

tatacara pengisiannya. Pengisian angket dilakukan di dalam kelas dan dipandu oleh 
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pembimbing dengan cara membacakan pernyataan demi pernyataan. Hal ini 

dilakukan agar pengisian angket bisa berjalan dengan baik, tidak asal-asalan, dalam 

arti siswa bisa mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2) Tujuh Bimbingan B5KB 

Tujuh Bimbingan B5KB merupakan prosedur bimbingan utama dalam 

Model BBSA. Istilah B5KB sendiri diambil dari tujuh rumusan hasil 

operasionalisasi ayat demi ayat dalam surah al-Fātiḥah dari Hefni (2013), yang 

terdiri dari: (a) Bismilllah setiap memulai pekerjaan. (b) Bersyukur atas segala 

nikmat yang diterima, (c) Berpikir positif terhadap Allah dan berkasih sayang 

dengan sesama. (d) Berorientasi akhirat. (e) Beribadah dan berdo'a. (f) Konsisten 

dalam komitmen. (g) Bercermin. Tujuh rumusan tersebut selanjutnya dijadikan 

sebagai tema setiap sesi bimbingan. Dengan demikian, prosedur bimbingan utama 

ini dilakukan dalam tujuh sesi,  di mana masing-masing sesi disusun dalam tiga 

tahapan, yaitu tahap pembukaan, tahap inti dan tahap penutupan.  

a) Tahap Pembukaan 

Tahap pembukaan adalah tahap  di mana pembimbing memulai proses 

bimbingan. Tahap ini dilakukan dengan beberapa aktivitas pokok, yaitu: (1) salam 

pembuka, (2) menyampaikan tema, maksud, tujuan, dan waktu kegiatan dan (3) 

mengajak siswa untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif selama proses bimbingan. 

Terkait dengan tema, maksud, tujuan kegiatan disesuaikan dengan materi atau ayat 

yang akan disampaikan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.  

Khusus pada materi pertama, yaitu materi ayat pertama surah al-Fātiḥah, 

pembimbing terlebih dahulu memberikan materi pengantar yang berkenaan dengan 

pemahaman dan internalisai kepada siswa tentang nilai dan keagungan surat al-

Fātiḥah. Pada bagian ini, pembimbing menjelaskan betapa pentingnya surat al-

Fātiḥah dalam kehidupan seorang muslim, karena tidak sah salat seseorang tanpa 

membaca surah ini. Selain itu, siswa juga ditanamkan betapa pentingnya surah al-

Fātiḥah berdasarkan nama-nama surah ini berdasarkan informasi dari hadits nabi 

Muhammad Saw, yaitu al-Fātiḥah (pembuka), Ummu al-Kitab, Ummu al-Qur`ān, 

al-Sab’u al-Maṡani (tujuh yang berulang-ulang), al-Qur`ān al-Aẓim, al-Kafiyah 
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(cukup), al-Syifa (obat), al-Ruqiyah. Materi pengantar ini diberikan dengan tujuan 

agar siswa mempunyai rasa memiliki dan merasa betapa pentingnya surah al-

fatihah, sehingga mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk mengetahui, 

memahami dan menghayati isinya serta menjadikan amalan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Selain diawali dengan pengenalan dan penjelasan tentang keutamaan surah 

Al-Fātiḥah kepada siswa, prosedur pada sesi awal ini juga ditambah dengan 

penjelasan ta'awuż, yaitu: A’ūżu billāhi min al-syaițāni al-rajīm. (Aku berlindung 

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk). Membaca ta'awudz di sini 

dilakukan karena alasan sebagai berikut: (1) ta'awudz disunnahkan dibaca sebelum 

membaca surah al-Fātiḥah (QS. 16: 98), (2) ta'awudz menyadarkan manusia bahwa 

dalam upaya manusia untuk melakukan kebaikan selalu dihalangi oleh setan, (3) 

dengan kesadaran tersebut, maka muncul tekad untuk memohon pertolongan Allah, 

dan (4) dengan tekad tersebut maka nilai-nilai al-Fātiḥah akan mudah diserap oleh 

siswa. Tujuan sesi ini adalah membiasakan siswa untuk senantiasa memohon 

perlindungan kepada Allah Swt. 

b) Tahap Inti 

Tahap inti merupakan tahapan pokok dalam proses bimbingan. Tahap ini 

dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut: (1) Memperdengarkan ayat. 

(2) Penjelasan makna dan operasionalisasi ayat. (3) Kisah di seputar makna ayat. 

(4) Diskusi terfokus. (5) Identifikasi nilai-nilai ayat. (6) Kontrak perubahan 

perilaku. (7) Rencana aksi. 

Tujuh materi kegiatan dalam tahap inti ini telah disusun dalam bentuk power 

point yang dibuat semenarik mungkin, sehingga bisa mengundang daya tarik siswa. 

Dalam pelaksanaannya pembimbing bisa mengembangkan materi sesuai dengan 

konteks dan pengetahuan yang dimilikinya. Khusus pada materi kisah di seputar 

ayat, materi disajikan dalam bentuk film pendek, yang telah disesuaikan dengan 

makna pokok dalam ayat. Dengan pemutaran film ini, diharapkan siswa akan lebih 

mudah dalam menginternalisasi nilai-nilai yang hendak ditanamkan dari ayat yang 

sekaligus menjadi tema setiap sesi materi. 
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Diskusi terfokus dalam kegiatan ini dilakukan untuk membahas nilai apa 

saja yang terkandung dalam ayat yang disampaikan, selanjutnya didiskusikan pula 

bagaimana aplikasinya dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses 

diskusi ini pembimbing dituntut untuk bisa membuat diskusi berjalan secara 

dinamis, yang melibatkan semua siswa. Dalam praktiknya, siswa dapat dibagi 

menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga pengelolaan dan peng-awasannya 

dapat dilakukan dengan lebih intensif. 

Kontrak perilaku dan rencana aksi dibuat sebagai panduan dan persiapan 

siswa untuk menindaklanjuti materi bimbingan dalam bentuk perbuatan nyata di 

rumah masing-masing dan di masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi materi 

bimbingan dalam tindakan nyata ini dikontrol dengan Buku Kendali Perilaku Pasca 

Bimbingan yang sengaja disusun sebagai suplemen Model BBSA untuk dijadikan 

pegangan siswa. Dalam upaya mengontrol perubahan perilaku siswa ini 

pembimbing bekerja sama dengan orangtua, yaitu melibatkan orangtua untuk 

menandatangani Form Aktivitas Religius Harian siswa (Buku Kendali terlampir). 

c) Tahap Penutupan 

Tahap penutupan adalah tahap di mana pembimbing akan mengakhiri 

proses bimbingan. Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan: (1) 

Menyampaikan rangkuman. (2) Memberikan motivasi. (3) Salam penutup. 

Penyampaian rangkuman dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat dengan mudah 

mengingat isi pokok dan nilai-nilai yang terkandung dalam materi bimbingan. 

Sedangkan pemberian motivasi dimaksudkan agar siswa selalu terdorong untuk 

mengamalkan beberapa nilai yang terkandung dalam materi bimbingan. Selain itu, 

motivasi juga diarahkan untuk membuat siswa mempunyai keinginan yang kuat 

untuk bisa mengikuti semua rangkaian kegiatan bimbingan hingga sesi terakhir. 

Ketiga tahapan kegiatan ini, secara visual dapat dilihat pada bagan 2.3 

sebagai berikut: 
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Tujuh Bimbingan B5KB dalam BBSA 

 

 

Instrumental: 
Model BBSA 

 

Subyek:  
Siswa 

Tahap Pembukaan:  

• Salam pembuka. 

• Menyampaikan 
tema, maksud, 
tujuan, dan waktu 
kegiatan. 

• Mengajak siswa 
untuk mengikuti dan 
berpartisipasi aktif 

Tahap Inti: 

• Memperdengarkan 
ayat 

• Menjelaskan makna 
dan operasionalisasi 
ayat 

• Kisah di seputar 
makna ayat. 

• Diskusi terfokus. 

• Identifikasi nilai-nilai 
ayat. 

• Kontrak Perubahan 
perilaku. 

• Rencana aksi. 
Tahap Penutupan: 

• Menyampaikan 
rangkuman. 

• Memberikan 
motivasi. 

• Membaca salam 
penutup. 

SISWA RELIGIUS: 

• Beriman 

• Beribadah 

• Berakhlak 
mulia  

INPUT HASIL PROSES 
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3) Posttest dan Acara Penutupan 

Sesi ini bertujuan untuk mengetahui manfaat yang dirasakan dan diperoleh 

siswa selama berpartisipasi dalam program intervensi. Kegiatan ini diawali dengan 

membagikan instrumen posttest untuk mengetahui keefektifan program intervensi. 

Sama seperti pada proses pretest, kegiatan posttest juga dilakukan dengan dipandu 

oleh pembimbing dengan cara membacakan pernyataan demi pernyataan, 

sedangkan siswa tinggal memberikan tanda centang (√) sesuai dengan apa yang 

dirasakan terkait dengan pernyataan dalam instrumen tersebut.  

Kegiatan penutupan dilakukan dengan beberapa mata acara, seperti 

pembacaan surah al-Fātiḥah beserta terjemahannya, menyampaikan pengar-gaan 

dan apresiasi yang tinggi terhadap partisipasi siswa yang telah berkenan mengikuti 

program bimbingan. Kegiatan diakhiri dengan memperdengarkan lagu Suci dalam 

Debu yang syairnya telah diubah dalam nuansa keislaman. 

Pelaksanaan setiap sesi bimbingan dilakukan dalam ruang kelas dan jika 

memungkinkan untuk sesi tertentu pelaksanaannya di alam terbuka. Penyajian 

informasi dan pengenalan keterampilan baru menggunakan bantuan komputer, 

LCD, dan beberapa media dalam bentuk audio dan grafis serta film dan games. 

b. Layanan Perencanaan Individual  

Yaitu layanan bantuan yang diberikan kepada siswa agar mampu membuat 

dan mengimplementasikan perencanaan masa depannya setelah melakukan telaah 

yang mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Layanan ini 

diberikan agar siswa mempunyai perencanaan yang matang tentang kehidupannya 

sehari-hari, misalnya bagaimana mereka mengatur dan membuat jadual harian, 

perencanaan pendidikan, perencanaan karier dan sosialnya. Dengan layanan ini 

diharapkan semua kegiatan dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik. Karena 

setiap kegiatan yang direncanakan maka hasilnya akan lebih baik dari pada kegiatan 

yang terjadi begitu saja tanpa direncanakan. Selain itu, yang termasuk dalam 

layanan ini adalah bagaimana membantu siswa dalam membuat strategi dalam 

mencapai atau melaksanakan rencana yang telah dibuatnya, juga sistem evaluasi 

periodik yang harus dilakukan untuk melihat sejauh mana rencananya itu telah 
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terlaksana. Dengan demikian, siswa akan dapat memantau setiap perkembangan 

pribadinya. Harapan besar dengan kegiatan layanan ini adalah bahwa siswa dapat 

mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu luang mereka 

terlewatkan begitu saja tanpa makna. 

Berkaitan dengan pengembangan religiusitas, konselor memfasilitasi anak 

untuk membuat perencanaan individu terkait dengan program harian, mingguan dan 

seterusnya dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dapat menstimulasi 

perkembangan religiusitas siswa. Konselor juga membantu siswa dalam 

mengiplementasi perencanaan pengembangan religiusitasnya serta melakukan 

evaluasi diri agan rencana tersebut berjalan secara konsisten dan mendapatkan hasil 

yang baik. Aplikasi dari layanan perencanaan individu terkait peningkatan 

religiusitas siswa dilakukan dengan menggunakan buku Kendali Perilaku Religius 

Pascabimbingan (terlampir).  

c. Layanan Dukungan Sistem  

Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan 

untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara 

menyeluruh. Kaitannya dengan pengembangan religiusitas siswa, dukungan dari 

berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen, baik tingkat penyelenggara 

pendidikan maupun manajemen sekolah sangat dibutuhkan oleh konselor. 

Misalnya, dalam rangka mengembangkan aspek akhlak, di mana anak diharapkan 

mampu mengembangkan hubungan dengan lingkungan dengan saling 

menghormati, menerima, dan empati maka dibuatlah program agar anak senang 

berteman dengan siapapun, dengan tanpa mempermasalahkan ras, agama, suku dan 

sebagainya. Selain itu, konselor harus dapat berkerjasama dengan seluruh unsur 

sekolah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan 

kehidupan religius siswa. Bahkan konselor mesti berkerjasama dengan orangtua, 

agar orang tua juga mampu menciptakan suasana religius di rumah mereka masing-

masing (memanfaatkan Buku Kendali Perilaku Religius Pascabimbingan). 
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5. Prinsip Layanan Model BBSA 

Selain menempuh prosedur tersebut, proses layanan Model BBSA ini juga 

mengacu pada prinsip-prinsip untuk mengajak manusia pada jalan-Nya (dakwah), 

sebagaimana tertera dalam al-Qur`ān surah al-Nahl ayat 125 sebagai berikut: 

ۡحَسُنۚ إِنه َربهَك هُ 
َ
َو ٱۡدُع إََِلَٰ َسبِيِل َربدَِك بِٱۡۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلََسَنةِِۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهِِت ِِهَ أ

ۡعلَُم بِٱلۡمُ 
َ
ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
 ۡهَتِديَن  أ

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

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt memberikan tiga cara yang dapat kita 

lakukan guna mengajak manusia untuk taat menjalankan agamanya, yaitu dengan 

menggunakan cara al-ḥikmah (mengedepankan kedalaman makna dan kelembutan 

tutur kata), al-mau'iẓah al-ḥasanah (mengarah pada pemberian nasehat yang 

disertai dengan pengalaman dan keteladanan) dan dengan menggunakan cara jidal 

atau mujadalah (melibatkan dialog, diskusi bahkan debat yang argumentatif). 

Ketiga cara dakwah tersebut, dalam konteks BBSA dijadikan sebagai [rinsip 

layanan. 

a. Prinsip Al-Ḥikmah 

Al-Ḥikmah menurut Al-Maraghi (w. 1945), berarti perkataan yang jelas 

disertai dalil atau argumen yang dapat memperjelas kebenaran dan menghilangkan 

keraguan. Shihab (2010: 775) menjelaskan hikmah antara lain berarti yang paling 

utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Dia adalah 

pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. Hikmah juga 

berarti sebagai sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan mendatangkan 

kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau yang lebih besar, serta menghalangi 

terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar atau yang lebih besar. Selain 

pengertian tersebut,  Shihab: (2010: 775) juga mengutip pendapat beberapa mufasir 

lain. Menurutnya, Thahir Ibnu ‘Asyur menyatakan bahwa al-ḥikmah adalah nama 
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himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan 

keadaan dan kepercayaan manusia secara seimbang. Ar-Raghib al-Ashfahani 

menyatakan bahwa al-ḥikmah adalah sesuatu yang mengenai kebenaran 

berdasarkan ilmu dan akal. Thabaththaba’i mengartikan al-ḥikmah sebagai 

argumen yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan, tidak mengandung 

kelemahan tidak juga kekaburan.  

Sementara itu Quthb (2003) berpendapat yang dimaksud dengan al-ḥikmah 

adalah melihat situasi dan kondisi objek dakwah. Memperhatikan kadar materi 

dakwah yang disampaikan kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa terbebani 

terhadap perintah agama (materi dakwah) tersebut, karena belum siap mental untuk 

menerimanya. Memperhatikan metode penyampaian dakwah dengan bermacam-

macam metode yang mampu menggugah perasaan, tidak memancing kemarahan, 

penolakan, kecemburuan dan terkesan berlebih-lebihan, sehingga tidak 

mengandung hikmah di dalamnya.  

Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut, dalam konteks Model BBSA, 

prinsip al-ḥikmah dimaksud adalah penyampaian materi bimbingan dengan 

perkataan yang lemah lembut namun tegas dan benar berdasarkan ilmu melalui 

argumentasi yang dapat diterima oleh akal dengan dialog menggunakan kata-kata 

bijak sesuai dengan tingkat kepandaian dan bahasa yang dikuasai siswa. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai materi 

bimbingan yang diberikan, sehingga materi yang disampaikan kepada siswa 

diterima dengan baik dan sempurna sesuai maksud yang diinginkan oleh 

pembimbing (konselor). Dengan metode ini diharapkan siswa mampu memahami, 

mengahayati dan mengamalkan nilai-nilai religiusitas, baik dalam dimensi aqidah, 

ibadah dan akhlak, yang digali melalui kontekstualisasi ayat demi ayat dalam surah 

Al-Fātiḥah. 

b. Prinsip al-mau'iẓah al-ḥasanah 

Al-mau'iẓah, dalam tafsir Jalalain (Tamim: 2012) diartikan dengan nasehat-

nasehat atau perkataan yang halus (http://abusyauqitamim.wordpress .com). Shihab 

(2010: 776) mengartikan mau’iẓah adalah memberikan nasihat dan perumpamaan 

yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan objeknya yang sederhana. 
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Kata al-mau’iẓah terambil dari kata wa’aẓa yang berarti nasihat. Mau’iẓah adalah 

uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. Mau’iẓah 

hendaknya disampaikan dengan ḥasanah/baik. Mau’iẓah menurut Suherman (2006: 

48) bisa mengenai hati sasaran bila ucapan yang disampaikan itu disertai dengan 

pengalaman dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Inilah yang bersifat 

ḥasanah. Kalau tidak, itu adalah sesuatu yang buruk yang harus dihindari. 

Berdasarkan pengertian di atas, makna Al-mau’iẓah al-ḥasanah, dalam 

konteks Model BBSA, dapat dimaknai sebagai prinsip pelengkap dari upaya 

bimbingan yang menggunakan kata-kata yang tepat, yaitu dengan pemberian suri 

tauladan dari pembimbing (konselor). Bimbingan dan nasehat itu harus pula 

dibarengi dengan contoh kongkrit dengan maksud untuk ditiru oleh siswa. Dalam 

kaitan ini, konselor juga harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang 

kondusif, artinya, perilaku seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, 

guru bidang studi (lebih-lebih guru agama), staf tata usaha dan komponen-

komponen sekolah lainnya, harus berperilaku yang baik, yang bisa dijadikan 

teladan bagi siswa. 

c. Prinsip al-Mujādalah 

Menurut Shihab (2010: 776) , kata jādilhum terambil dari kata jidāl yang 

bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi 

dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh 

semua orang maupun hanya mitra bicara. Selanjutnya, jidal juga bermakna 

perdebatan dengan cara yang terbaik yaitu dengan logika dan retorika yang halus, 

lepas dari kekerasan dan umpatan. Sedangkan perintah berjadil disifati dengan kata 

aḥsan (yang terbaik), bukan sekedar yang baik. Dalam perspektif Shihab (2010: 

776), jadil terdiri dari tiga macam, yaitu: (1) jadil yang buruk adalah yang 

disampaikan dengan kasar, yang mengundang kemarahan lawan, serta yang 

menggunakan dalil-dalil yang tidak benar, (2) jadil yang baik adalah yang 

disampaikan dengan sopan, serta menggunakan dalil-dalil atau dalih walau hanya 

yang diakui oleh lawan, dan (3) jadil yang terbaik adalah yang disampaikan dengan 

baik, dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan. Selanjutnya 

mengutip pendapat Thahir Ibn ‘Asyur, Shihab (2010: 777) mengatakan bahwa 
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“jadil” adalah bagian dari hikmah dan mauiẓah. Hanya saja, karena tujuan jidal 

adalah meluruskan tingkah laku atau pendapat sehingga sasaran yang dihadapi 

menerima kebenaran, kendati ia tidak terlepas dari hikmah dan mauizhah, ayat itu 

menyebutnya secara tersendiri berdampingan dengan keduanya guna mengingat 

tujuan dari jidal itu. Sementara itu, dalam tafsir Jalalain (Tamim: 2012) dijelaskan 

bahwa jadil/jidāl maksudnya perdebatan dengan debat terbaik, seperti menyeru 

manusia kepada Allah dengan ayat-ayat-Nya dan menyeru manusia kepada hujjah. 

Hujjah di sini maksudnya adalah berdebat dengan mengeluarkan pendapat yang 

kebenarannya dapat dipahami oleh akal dan diyakini oleh hati. 

(http://abusyauqitamim.wordpress.com).  

Dari beberapa penjelasan di atas, makna dasar mujadalah adalah adu 

argumentasi atas suatu kebenaran yang didasarkan pada cara yang terbaik yaitu 

dengan logika dan retorika yang halus sehingga lawan diskusi dapat menerimanya. 

Dengan makna substansi ini, maka dalam konteks Model BBSA dapat 

diperumpamakan dengan konfrontasi. Dengan demikian, dalam proses bimbingan 

dengan situasi dan siswa tertentu, seorang konselor dapat saja menggunakan cara 

berdiskusi bahkan mengarah pada debat dan konfrontasi yang dilakukan dengan 

penggunaan logika dan retorika yang terbaik.  

Dengan memperhatikan hasil pemaknaan yang dilakukan oleh para mufasir 

di atas, baik itu terkait al-ḥikmah yang mengedepankan kedalaman makna dan 

kelembutan tutur kata, al-mau'iẓah yang mengarah pada pemberian nasehat yang 

disertai dengan pengalaman dan keteladanan serta al-mujadalah yang melibatkan 

dialog, diskusi bahkan debat yang argumentatif, semua prinsip tersebut 

menghendaki sebuah proses bimbingan yang dapat diterima oleh individu yang 

dibimbing. Keterterimaan tersebut bisa dikarenakan penggunaan kedalaman dan 

kelembutan tutur kata, pemberian nasehat dan keteladanan serta dialog bahkan 

debat argumentatif dengan interaksi dua arah bahkan multiarah. Dengan demikian, 

fokus utamanya adalah bagaimana sebuah proses bimbingan itu dapat diterima 

dengan baik oleh objek yang dibimbing. Dengan argumentasi tersebut, maka yang 

terpenting adalah bagaimana seorang pembimbing atau konselor mampu mendesain 

sebuah kegiatan bimbingan yang dapat diterima oleh konseli.  

http://abusyauqitamim.wordpress.com/


 

91 
 

Terkait dengan Model BBSA, untuk dapat mencapai tujuan dan makna 

prinsip sebagaimana termaktub dalam surah al-Nahl ayat 125 di atas akan dilakukan 

secara simultan antara proses al-ḥikmah, al-mau'iẓah al-ḥasanah dan al-mujadalah 

dalam dua bentuk layanan, yaitu bimbingan kelompok sebagai layanan dasar dan 

konseling individual sebagai layanan tindak lanjut. Sasaran utamanya, adalah 

bagaimana proses bimbingan ini mampu mengantarkan siswa pada pencapaian 

religisutas yang tinggi, atau dalam istilah Suherman (2006: 49) dalam rangka 

pencapaian fitrah hidayah siswa.  

6. Kompetensi Pembimbing dalam Implementasi Model 

Implementasi Model BBSA untuk meningkatkan religiusitas siswa ini 

memerlukan kompetensi pembimbing sebagai berikut: (1) Hafal redaksi dan 

terjemah surah al-Fātiḥah. (2) Memahami nilai-nilai religiusitas yang terkandung 

dalam surah al-Fātiḥah. (3) Memahami penyebab rendahnya religiusitas siswa. (4) 

Memahami kondisi lingkungan yang menjadi pemicu rendahnya religiusitas pada 

siswa. (5) Memahami asumsi dasar tentang siswa yang rendah religiusitasnya. (6) 

Mampu menciptakan lingkungan yang dapat menstimulasi peningkatan religiusitas 

siswa. (7) Mempunyai keterampilan mengaplikasikan Model BBSA. 

b. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Bimbingan 

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam layanan Bimbingan Berbasis Surah 

Al-Fātiḥah adalah agar siswa yang dibimbing memiliki religiusitas yang tinggi. Oleh 

karena itu, keberhasilan aplikasi dari bimbingan ini juga diukur dari sejauh mana 

peningkatan religisusitas siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan. Secara 

operasional, keberhasilan bimbingan akan dilihat dari peningkatan religiusitas 

siswa, yaitu sejauh mana siswa mampu melaksanakan aplikasi dari kontekstualisasi 

surah al-Fātiḥah sebagai berikut: (1) Dapat membiasakan diri untuk memulai 

sesuatu dengan membaca basmalah dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. 

(2) Dapat memiliki kebiasaan untuk bersyukur atas semua capaian hidup dan 

mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. (3) Dapat berfikir positif kepada Allah 

Swt dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. (4) Senantiasa 

mengorientasikan seluruh hidupnya untuk akhirat dan mengaplikasikan nilai-nilai 
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religiusitasnya. (5) Senantiasa beribadah dan berdo’a dan mengaplikasikan nilai-

nilai religiusitasnya. (6) Konsisten dalam komitmen dan mengaplikasikan nilai-

nilai religiusitasnya. (7) Dapat bercermin dari semua kejadian dalam kehidupan dan 

mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. 

Evaluasi terdiri dari dua bentuk, yaitu evaluasi setiap akhir sesi bimbingan 

dan evaluasi setelah semua sesi bimbingan dilakukan (evaluasi akhir).  Evaluasi 

dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan proses setiap sesi bimbingan 

dilakukan dengan menggunakan Buku Kendali Perilaku Pascabimbingan. Dalam 

buku tersebut telah disediakan form yang berisikan nilai-nilai religiusitas yang 

disarikan dari materi setiap sesi, yaitu operasionalisasi ayat demi ayat dalam surah 

al-Fātiḥah. Siswa diminta untuk mengisi form tersebut dengan membubuhkan 

tanda centang (√) pada kolom pilihan sesuai dengan pelaksanaan nilai-nilai 

religiusitas setiap sesi oleh diri mereka masing-masing. Sementara itu, evaluasi 

akhir dilakukan dengan mengisi form refleksi akhir yang berisi testimoni masing-

masing siswa setelah mengikuti seluruh sesi bimbingan. Form refleksi akhir ini 

tersedia pada bagian akhir dari Buku Kendali Perilaku Religius Pasca Bimbingan. 

C. Model BBSA sebagai Upaya Peningkatan Religiusitas Siswa  

Selama ini dikesankan, bahwa urusan pembinaan keagamaan atau 

religiusitas siswa menjadi tanggung jawab guru agama saja. Padahal, konselor 

sekolah juga mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan iman dan takwa 

siswa, yaitu melalui bimbingan iman dan takwa (Diknas, 2007: 18). Namun 

demikian, keikutsertaan konselor dalam mengatasi persoalan religiusitas siswa, 

harus dilakukan dengan tanpa meninggalkan ciri khusus dan keunikan profesinya 

dibandingkan dengan profesi kependidikan lain, yaitu melalui layanan pendidikan 

dengan pendekatan bimbingan dan konseling.  

Dalam konteks ini, keikutsertaan konselor dalam pengembangan religiusitas 

siswa dilakukan dengan penerapan model layanan pengembangan religiusitas siswa 

berbasis surah al-Fātiḥah. Penggunaan ini diyakini tepat, karena dengan model ini 

konselor sekolah bisa berpartisipasi secara aktif dalam merespon persoalan 

rendahnya religiusitas siswa, akan tetapi tetap pada jalur tugas dan fungsinya 
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sebagai konselor. Dengan layanan kependidikan dengan menggunakan Model 

BBSA, konselor melakukan aktivitas peningkatan religiusitas melalui layanan 

klasikal, yaitu melalui bimbingan kelompok. Selanjutnya, bagi siswa yang 

memerlukan layanan khusus, siswa tersebut ditindaklanjuti dengan layanan 

konseling individual. 

Alasan mengapa menggunakan Model BBSA dalam meningkatkan 

religiusitas siswa adalah bahwa selama ini telah banyak riset yang membuktikan 

secara empiris, bahwa bimbingan dan konseling yang digali dari nilai-nilai ajaran 

agama Islam mampu memfasilitasi berbagai aspek perkembangan individu. 

Penelitian Sutoyo (2006) telah melakukan penelitian dengan penerapan model 

konseling Islami dan terbukti efektif untuk mengembangkan fitrah manusia kaffah. 

Selain itu, penelitian Suherman (2006) yang mengembangkan model konseling 

Islami berdasarkan surah Ali Imran ayat 159 dan surah al-Nahl ayah 125 terbukti 

efektif mengembangkan keterampilan sosial santri. Peneliti lain, Arifin (2013) juga 

telah berhasil melakukan penelitian berupa pengembangan model bimbingan dan 

konseling Islami untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien rawat inap di rumah 

sakit. Penelitian lain yang lebih mutakhir, Waki (2013) telah berhasil 

mengembangkan model bimbingan berdasarkan teori transformasi ruhani Ibn 

Qayyim Al-Jauziah yang telah terbukti efektif untuk meningkatkan karakter 

muțmainnah mahasiswa. Mengacu pada pengalaman peneliti-peneliti sebelumnya 

tersebut, peneliti berkeyakinan, bahwa model ini juga efektif mampu meningkatkan 

religiusitas siswa. 

Untuk mewujudkan keyakinan tersebut, proses layanan BBSA dilakukan 

dengan pendekatan bimbingan kelompok. Proses layanan bimbingan kelompok ini 

dilakukan sebanyak tujuh sesi, yaitu mengacu pada tujuh ayat dalam surat al-

fatihah. Ketujuh sesi ini dalam pelaksanaan masing-masing sesinya dikreasi dalam 

beberapa kegiatan, yaitu: memperdengarkan ayat. (2) penjelasan makna dan 

operasionalisasi ayat. (3) kisah di seputar makna ayat. (4) diskusi terfokus. (5) 

identifikasi nilai-nilai ayat. (6) kontrak perubahan perilaku. (7) rencana aksi. Di 

antara ketujuh kegiatan tersebut, khususnya pada materi ayat keenam surah al-
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Fātiḥah, pembimbing memberikan kegiatan selingan berupa game, yaitu permainan 

ular tangga berbasis surat al-Fātiḥah. 

Kegiaan pertama, memperdengarkan ayat, kepada siswa diperlihatkan khat 

atau tulisan ayat dan diperdengarkan bunyi ayat yang menjadi topik sesi tersebut. 

Kemudian siswa secara interaktif diminta untuk mengulangi bunyi bacaan tersebut 

secara bergantian. Sesi dilanjutkan dengan penjelasan dan operasionalisasi makna 

ayat. Pada bagian ini, pembimbing menjelaskan makna ayat dilihat dari perspektif 

tiga dimensi religiusitas, yaitu akidah, ibadah dan akhlak.  

Selanjutnya, khusus pada materi kisah di seputar ayat, materi disajikan 

dalam bentuk film pendek, yang telah disesuaikan dengan makna pokok dalam ayat. 

Dengan pemutaran film ini, diharapkan siswa akan lebih mudah dalam 

menginternalisasi nilai-nilai yang hendak ditanamkan dari ayat yang sekaligus 

menjadi tema setiap sesi materi. 

Diskusi terfokus dalam kegiatan ini dilakukan untuk membahas nilai apa 

saja yang terkandung dalam ayat yang disampaikan, selanjutnya didiskusikan pula 

bagaimana aplikasinya dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses 

diskusi ini pembimbing dituntut untuk bisa membuat diskusi berjalan secara 

dinamis, yang melibatkan semua siswa. Dalam praktiknya, siswa dapat dibagi 

menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga pengelolaan dan peng-awasannya 

dapat dilakukan dengan lebih intensif. 

Kontrak perilaku dan rencana aksi dibuat sebagai panduan dan persiapan 

siswa untuk menindaklanjuti materi bimbingan dalam bentuk perbuatan nyata di 

rumah masing-masing dan di masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi materi 

bimbingan dalam tindakan nyata ini dikontrol dengan Buku Kendali Perilaku Pasca 

Bimbingan yang sengaja disusun sebagai suplemen Model BBSA untuk dijadikan 

pegangan siswa. Dalam upaya mengontrol perubahan perilaku siswa ini 

pembimbing bekerja sama dengan orangtua, yaitu melibatkan orangtua untuk 

menandatangani Form Aktivitas Religius Harian siswa (Buku Kendali terlampir). 

Untuk menjaga agar setiap pembimbing melakukan bimbingan dengan 

prosedur dan materi yang sama, model ini dilengkapi dengan Buku Panduan, Buku 

Kendali Perilaku dan Materi Bimbingan dalam bentuk file Power Point. Ketiga 
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perangkat bimbingan tersebut menjadi satu kesatuan dari model ini, sehingga setiap 

pembimbing yang mengaplikasikan model ini terlebih dahulu mendapatkan 

sosialisasi dan pelatihan dari peneliti. 

D. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan 

penelitian tentang religiusitas dan bimbingan dan konseling Islam sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2006) dengan judul Pendekatan 

Konseling Qur’ani untuk Mengembangkan Keterampilan Hubungan Sosial. 

Penelitian ini mengasilkan sebuah Model Konseling Qur'ani yang dapat 

digunakan dalam upaya pengembangan keterampilan hubungan sosial pada 

kalangan santri di Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango Kabupaten Garut. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sutoyo (2006) dengan judul Model Konseling 

Qur’ani untuk Mengembangkan Fitrah Manusia Menuju Pribadi Kaffah. 

Penelitian ini mengasilkan model konseling Qurani yang telah teruji secara 

empirik efektif untuk meningkatkan fitrah manusia pada kalangan mahasiswa 

di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hodge (2008) dengan judul Constructing 

Spiritually Modified Interventions: Cognitive Țerapy wiț Diverse Populations. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa nilai-nilai spiritual sangat 

berpengaruh dalam kehidupan manusia. Hodge melaporkan bahwa 

penggunaan terapi kognitif yang telah dimodifikasi dengan nilai spiritualitas 

lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan terapi kognitif standar. 

4. Penelitian yang dilakukan Juhnke, Watts, Guerra, dan Hsieh (2009) dengan 

judul Using Prayer as An Intervention wiț Clients Who are Substance Abusing 

and Addicted and How Self Identify Personal Faiț in God and Prayer as 

Recouvery Resources. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa 

doa/ibadah mempunyai pengaruh terhadap kesehatan mental pelakunya. 

Peneliti juga menggambarkan bagaimana mereka mengidentifikasi 

keyakinannya terhadap Tuhan dan menggunakan doa/Ibadah sebagai alat terapi 

bagi konseli untuk mempercepat proses penyembuhan dirinya dengan metode 
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sebagai berikut: (a) menentukan tujuan konseling serta meyakinkan bahwa 

do’a/ibadah usefull untuk digunakan sebagai treatmen. (2) dengan cara yang 

sama, tergantung pada hasrat konseli, menentukan apakah konseli bersedia 

untuk melakukan do’a/ibadah dalam sesi terapi. (3) melakukan do’a/ibadah 

untuk membuat kesimpulan sesi terapi. Juga membangun harapan yang lebih 

baik bagi konseli. dan (4) sesi final, konseli diajak melakukan do’a/ibadah 

untuk bisa keluar dari masalah dan mengilangkan segala tekanan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Waki (2013) dengan judul Model Bimbingan 

Berdasarkan Teori Transformasi Ruhani Ibn Qayyim Al-Jauziah untuk 

Meningkatkan Karakter Muțmainah Mahasiswa. Penelitian ini mengasilkan 

model Bimbingan yang telah teruji secara empirik efektif untuk meningkatkan 

karakter muțmainah pada kalangan mahasiswa di Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayuatullah, Jakarta. 

6. Penelitian ini, sebagai sebuah penelitian yang menggunakan nilai-nilai ke-

Islaman, secara umum merupakan penelitian yang sejenis dengan beberapa 

penelitian yang disebutkan di atas. Akan tetapi, dengan menjadikan surah al-

Fātiḥah sebagai basis pengembangan modelnya, maka penelitian ini 

mempunyai perbedaan yang spesifik. Dalam konteks ini, maka peneliti 

berpandangan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan jika dibandingkan 

dengan penelitian-penelitian terdahulu.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Disain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan Model Bimbingan 

Berbasis Surah Al-Fātiḥah (Model BBSA) untuk meningkatkan religiusitas siswa 

melalui Studi Quasi Eksperimen di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 

Pontianak. Untuk memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan disain 

quasi-experimental pretes-posttest nonequivalent group (Campbell dan Stanley, 

1963: 47; Happner, Wampold dan Kivlighan, 2008: 183). Disain ini digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

O1 : Nilai Pretest Kelompok Eksperimen (sebelum diberi treatment) 

X : Eksperimen (treatment) 

O2 : Nilai Posttest Kelompok Eksperimen (setelah diberi treatment) 

O3 : Nilai Pretest Kelompok Kontrol 

O4 : Nilai Posttest Kelompok Kontrol 

Disain ini dilaksanakan dalam ujicoba lapangan untuk memperoleh 

gambaran tentang tingkat keefektifan Model BBSA (variabel X) dalam 

meningkatkan religiusitas siswa (variable Y). Dalam disain ini, kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dibandingkan, kendati kelompok tersebut dipilih 

dan ditempatkan tanpa melalui random assigment. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 9 Pontianak. Penentuan 

sekolah tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek geografis dan sosial 

Non R  O1 X O2 

Non R   O3  O4 
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(sampling area). SMP Negeri 9 Pontianak posisinya di tengah kota, yang secara 

sosial merupakan sekolah yang siswanya berasal dari berbagai elemen masyarakat. 

Sementara itu, kelas yang dijadikan sebagai kelompok eksperimen adalah 

kelas dua, dengan pertimbangan kelas dua sudah mempunyai pengalaman belajar 

yang memadai dibandingkan dengan kelas satu yang baru memasuki fase peralihan 

dari SD ke SMP. Sedangkan jika menggunakan kelas tiga, mereka sudah 

dikonsentrasikan untuk menghadapi Ujian Nasional.  

Selanjutnya penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol di antara kelas 

paralel yang ada, dipilih kelas yang semua anggota kelasnya beragama Islam, atau 

paling tidak kelas yang siswa nonmuslimnya paling sedikit. Di SMP Negeri 9 

Pontianak, kelas II F sebagai kelas eksperimen (semuanya muslim) dan kelas C 

sebagai kelas kontrol (semuanya muslim). 

C. Devinisi Operasional Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel utama dalam penelitian ini, yaitu religiusitas siswa 

(sebagai variabel terikat) dan tindakan perlakuan dengan Model Bimbingan 

Berbasis Surat Al-Fātiḥah (sebagai variabel bebas). Terkait dengan kedua variabel 

tersebut, akan diberikan definisi operasional keduanya sebagai berikut: 

1) Religiusitas Siswa 

Mengacu pada kajian teoretis dalam penelitian ini, religiusitas dimaknai 

dalam konteks Islam, yaitu kualitas personal dalam menginternalisasi dan 

mengaplikasikan kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan segenap 

ajaran agama Islam yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu akidah, ibadah dan 

akhlak (Ancok dan Suroso, 2011: 80; HR. Muslim. No. 8; Anshari (1983: 77; 

Hikmawati (2008: 57.   

a. Dimensi Aqidah 

Dimensi keyakinan atau aqidah Islam merujuk pada seberapa tingkat 

keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap 

ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Dimensi aqidah dijabarkan dalam 

enam aspek dengan indikator masing-masing sebagai berikut:  
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Aspek Keimanan kepada Allah, dengan indikator: (1) Menyertakan Allah 

dalam setiap aktivitas. (2) Meyakini bahwa setiap kemampuan datangnya dari 

Allah. (3) Meyakini bahwa setiap kemampuan datangnya dari Allah. (4) Memiliki 

cara pandang positif terhadap realitas kehidupan. (5) Tidak goyah dalam 

menghadapai persoalan hidup. (6) Menumbuhkan kesadaran bahwa dalam menjani 

hidup manusia penuh dengan godaan. (7) Mayakini bahwa hidayah datangnya dari 

Allah. (8) Menumbuhkan kesadaran membangun komunitas istiqamah. 

Aspek Keimanan kepada Malaikat, dengan indikator: (1) Mengimani Wujud 

Malaikat. (2) Mengimani sifat-sifat malaikat. (3) Mengimani tugas-tugas malaikat. 

Aspek Keimanan kepada Kitab-kitab Allah, dengan indikator: (1) 

Mengimani bahwa kitab-kitab benar diturunkan oleh Allah. (2) Membenarkan 

seluruh berita yang benar, seperti berita dalam Al-Quran dan berita pada kitab 

terdahulu yang belum diselewengkan.  

Aspek Keimanan kepada Rasul, dengan indikator: (1) Mengimani bahwa 

risalah mereka benar-benar dari Allah Swt. (2) Mengimani nama-nama nabi dan 

rasul sebagaiman dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhamad Saw. (3) 

membenarkan berita-berita mereka yang sahih riwayatnya. (4) Mengamalkan 

syari'at Nabi Muhammad Saw. 

Aspek Keimanan kepada Hari Akhir, dengan indikator: (1) Menyadari 

bahwa hidup akan berakhir. (2) Mengimani peristiwa-peristiwa setelah kematian. 

(3) Menghubungkan amal hari ini dengan balasan kelak di akhirat. (4) Mengimani 

ba'ats. (5) Mengimani hisab. (6) Mengimani surga dan neraka sebagai tempat yang 

abadi. 

Aspek Keimanan kepada Qadha dan Qadar, dengan indikator: (1) 

Mengimani Taqdir. (2) Mengimani bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi 

dan qodrat-Nya meliputi segala sesuatu. 

b. Dimensi Ibadah 

Dimensi ibadah merupakan sikap penghambaan seseorang kepada Allah 

Swt melalui pelaksanaan ibadah mahḍah dan gairu mahḍah. Dimensi ini dijabarkan 

dalam beberapa aspek sebagai berikut: 
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Aspek Komitmen sebagai Hamba Allah, dengan indikator: (1) Bersema-ngat 

melakukan kebaikan. (2) Takut untuk melanggar hukum. (3) Menumbuhkan 

kesadaran untuk berpacu dengan waktu untuk melakukan amal-amal shaleh. (4) 

Mengapresiasi nikmat dengan cara mengungkapkannya. (5) Menggunakan nikmat 

sesuai dengan amanah pemberi nikmat (syukur). (6) Tahu diri dan ingin berbakti. 

(7) Menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup. (8) Optimis bahwa ibadahnya diterima 

oleh Allah. (9) Berjanji untuk selalu berusaha taat beribadah. (10) Menumbuhkan 

budaya untuk melapor dan memohon pertolongan Allah. (11) Mengenal waktu-

waktu yang mustajab untuk berdo'a. 

Aspek Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat, dengan indikator: (1) Berikrar, 

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. (2) Bersumpah menerima akibat dan risiko 

apapun dalam mengamalkan Risalah Nabi Muhammad Saw. 

Aspek Mendirikan Salat, dengan indikator: (1) Membiasakan diri selalu 

dalam keadaan suci. (2) Melaksanakan salat wajib. (3) Melaksanakan salat sunnah. 

Aspek Menjalankan Ibadah Puasa, dengan indikator: (1) Melaksanakan 

puasa wajib. (2) Melaksanakan puasa sunnah. 

Aspek Membayar Zakat, dengan indikator: (1) membiasakan diri 

bershadaqah. (2) Membayar zakat fitrah. 

Aspek Menunaikan Ibadah Haji, dengan indikator: Melaksanakan ibadah 

haji.  

c. Dimensi Akhlak 

Dimensi akhlak merujuk pada seberapa tingkatan seorang muslim 

berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu berperilaku dalam 

balutan al-akhlak al-karimah. Dimensi ini dijabarkan dalam beberapa aspek 

sebagai berikut: 

Aspek Akhlak terhadap Rasulullah, dengan indikator: (1) Mencintai 

Rasulullah secara tulus dengan mengikuti sunnahnya. (2) Menjadikan Rasulullah 

sebagai idola, suri tauladan dalam kehidupan. 
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Aspek Akhlak terhadap Orangtua, dengan indikator: (1) Berbuat baik 

kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. (2) Memelihara hubungan silaturrahim 

dengan keluarga. 

Aspek Akhlak terhadap Diri Sendiri, dengan indikator: (1) Memelihara 

kesucian diri. (2) Menyadari bahwa manusia memiliki sifat imitasi. (3) Meniru 

tipologi manusia an'amta alaihim (orang mendapat nikmat). (4) Menghindari 

tipologi al-magdubi 'alaihim (orang yang mendapat murka) dan tipologi al-ḍḍāllīn 

(orang yang sesat). (5) Berkomitmen untuk bercermin dan hidup bersama orang-

orang dengan tipolologi an'amta 'alaihim. (6) Membangun komunitas istiqamah. 

Aspek Akhlak terhadap Keluarga, dengan indikator: (1) Membina rasa cinta 

dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. (2) Saling menunaikan kewajiban 

untuk memperoleh hak. 

Aspek Akhlak terhadap Tetangga, dengan indikator: (1) Berbagi dengan 

sesama. (2) Memelihara hubungan silaturrahim dengan tetangga. 

Aspek Akhlak terhadap Masyarakat dan Lingkungan, dengan indikator: (1) 

Bersosialisasi dengan baik. (2) Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

(3) Sayang pada sesama makhluk hidup. 

2) Bimbingan Berbasis Surat Al-Fātiḥah 

Bimbingan Berbasis Surat Al-Fātiḥah (BBSA) dimaknai sebagai suatu proses 

bantuan yang diberikan kepada individu, dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, diberikan oleh tenaga terlatih agar invidu tersebut mempunyai 

perkembangan religiusitas yang optimal, di mana dalam proses pelaksanaannya 

dilakukan dengan berpedoman pada operasionalisasi ayat demi ayat dalam surat Al-

Fātiḥah. 

Kerangka Model BBSA disusun dengan mengacu pada beberapa model 

yang telah dihasilkan oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti Suherman (2006), 

Sutoyo (2006) Arifin (2013) dan Waki (2013). Berdasarkan beberapa acuan 

tersebut, maka kerangka Model BBSA ini meliputi: landasan filosofis, tujuan 

bimbingan, materi bimbingan, sistem dan prosedur bimbingan, prinsip-prinip 
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bimbingan, kompetensi pembimbing dalam implementasi model dan evaluasi dan 

indikator keberhasilan bimbingan.  

Dalam operasionalisasinya, terutama terkait dengan materi bimbingan, 

peneliti menggunakan rumusan Hefni (2009: xxix) yang dituangkan dalam rumusan 

B5KB sebagai berikut: (a) Bismilllah dalam memulai setiap memulai aktivitas. (b) 

Bersyukur atas segala nikmat yang diterima. (c) Berfikir positif terhadap Allah dan 

berkasih sayang dengan sesama. (d) Berorientasi akhirat. (e) Beribadah dan berdo'a. 

(f) Konsisten dalam komitmen. (g) Bercermin. Ketujuh prinsip tersebut dalam 

program ini akan dijadikan sebagai basis bimbingan religiusitas yang dilakukan 

dalam dua bentuk pendekatan, yaitu penanaman nilai dan pembiasaan. 

D. Istrumen Penelitian 

1. Kisi-kisi Instrumen Pengumpul Data 

Kisi-kisi instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengembangkan alat 

pengumpul data tentang tingkat religiusitas siswa. Istrumen penelitian ini 

dikembangkan dengan mengacu pada dua pijakan, yaitu karakteristik religiusitas 

dalam Islam dan operasionalisiasi ayat demi ayat dalam surah Al-Fātiḥah dengan 

kisi-kisi seperti tampak pada tabel 3.1 (terlampir) 

2. Penimbangan Instrumen 

Untuk mendapatkan instrumen yang layak pakai dalam penelitian, baik 

kelayakan secara rasional dari segi isi, redaksi item maupun kesesuaian dengan 

aspek-aspek yang akan diungkap, terlebih dahulu harus dilakukan penimbangan. 

Penimbangan instrumen penelitian ini dilakukan oleh dua orang pakar bimbingan 

dan konseling dan satu orang pakar studi ke-Islaman. 

Setelah mendapatkan koreksi dari pakar-pakar tersebut, peneliti melakukan 

perbaikan guna mendapatkan instrumen yang layak dan dapat mengukur aspek-

aspek variabel yang akan diungkap. 

3. Validitas dan Realiabilitas Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan sebagai alat pengumpul data, terlebih dahulu 

dilakukan uji valitas dan reliabelitas terhadap instrumen tersebut.  
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a. Uji  Validitas 

Menurut Sudarmanto (2004: 77), “Uji validitas adalah alat uji yang 

digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur (instrumen penelitian) yang telah 

disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat.” 

Uji validitas dilakukan pada tiap item kuesioner dengan metode korelasi Product 

Moment Pearson. Dalam uji ini, setiap item akan diuji korelasinya dengan skor total 

variabel yang dimaksud. Hasil korelasi tersebut harus signifikan berdasarkan 

ukuran statistik tertentu. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian 

antara fungsi item dengan fungsi ukur secara keseluruhan atau dengan kata lain 

instrumen tersebut valid. Syarat minimum suatu instrument  penelitian  dianggap 

valid jika nilai p<0,05 (Sugiyono, 2004:124). Penghitungan validitas item-item 

isntrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan software SPSS. 18.0 for 

Windows. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas pada item-item religiusitas siswa, 

khususnya pada dimensi akidah ditemukan satu item yang tidak valid, yaitu item 

X1.1.8 yang memiliki probabilitas >0.05 (0.257), sehingga item tersebut di drop 

(dikeluarkan) dan dilakukan uji validitas tahap kedua terhadap item-item dimensi 

akidah setelah item X1.1.8 dikeluarkan.  

Berdasarkan hasil uji validitas tahap kedua didapat hasil bahwa item 

pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel religiusitas siswa semuanya 

valid, karena memiliki nilai signifikani <0.05. Artinya: semua item pernyataan yang 

digunakan benar-benar dapat sahih (konsisten) dalam mengukur variabel 

religiusitas siswa. Hasil perhitungan validitas tahap pertama dan kedua seperti 

tertera pada tabel 3.2, tabel 3.3, tabel 3.4, dan tabel 3.5 (terlampir). 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Sudarmanto (2004: 89), “Suatu alat ukur atau instrumen  penelitian 

(kuesioner) dikatakan memilki reliabilitas yang baik apabila alat ukur atau 

instrumen tersebut selalu memberikan hasil yang sama meskipun digunakan 

berkali-kali baik oleh peneliti yang sama maupun oleh peneliti yang berbeda”. 

Instrumen (kuesioner) yang reliabel akan menghasilkan data yang sesuai dengan 
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kondisi sesungguhnya. Pengujian reliabilitas dianalisis dengan menggunakan Alpha 

Cronbach, dengan ketentuan suatu instrumen penelitian diketahui reliabel bila 

memiliki nilai koefisien kehandalan atau Alpha sebesar 0,6 atau lebih (Sudarmanto, 

2004: 99).  

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

SPSS 18.0 diperoleh nilai koefisien Cronbach’s Alpha >0,60 untuk  semua dimensi  

variabel yang digunakan dalam penelitian, karena koefisien Cronbach’s Alpha yang 

diperoleh dari hasil perhitungan > 0.60 maka dapat disimpulkan bahwa item yang 

digunakan sudah handal (reliabel) dalam mengukur variabel keimanan, ibadah dan 

akhlaq. Hasil perhitungan reliabilitas dapat dilihat dalam tabel 3.6 sebagaimana 

terlampir. 

E. Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini dilaksanakan 

dalam tujuh tahap, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap merancang model hipotetik, 

(3) tahap pengujian kelayakan model hipotetik, (4) tahap perbaikan model 

hipotetik, (5) tahap ujicoba lapangan, (6) merancang model akhir, dan (7) 

diseminasi model. 

1. Tahap Persiapan Perancangan Model 

Tahap ini merupakan tahap awal dimana segala persiapan pengembangan 

model dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kajian konseptual dan analisis penelitian terdahulu. 

b. Survey lapangan untuk mendapatkan informasi kondisi obyektif  religiusitas 

siswa. 

c. Mengkaji pendekatan dan strategi bimbingan dalam menerapkan model. 

 

2. Tahap Merancang Model Hipotetik 

Tahap ini merupakan tahap kristalisasi dari hasil kajian teoretik, kajian-

kajian hasil penelitian terdahulu, hasil studi pendahuluan, selanjutnya disusun 
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menjadi Model Hipotetik Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah untuk 

Meningkatkan Religiusitas Siswa. 

3. Tahap Pengujian Kelayakan Model Hipotetik 

Uji kelayakan model dilakukan untuk mendapatkan kepastian keterandalan 

Model BBSA untuk meningkatkan religiusitas siswa. Dalam praktiknya, tahap ini 

dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: 

a. Uji rasional model dengan mengidentifikasi masukan-masukan dari para 

pakar konseling. Proses yang dilakukan adalah peneliti memberikan draf 

model hipotetik untuk diberikan koreksi dan masukan oleh para pakar. 

Selanjutnya para pakar memberikan masukan, baik secara lisan maupun 

tertulis yang selanjutnya diidentifikasi untuk persiapan perbaikan draf model.  

b. Analisis kompetensi konselor yang diperlukan untuk menerapkan model. 

4. Tahap Perbaikan Model Hipotetik 

Berdasarkan hasil uji kelayakan, pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Mengevaluasi dan menginventarisasi hasil uji kelayakan model. 

b. Memperbaiki redaksi dan isi model hipotetik. 

c. Menyususun model hipotetik yang siap untuk diujicoba. 

5. Tahap Uji Lapangan/Treatmen Model 

Tahap ini adalah tahap di mana produk pengembangan Model BBSA 

diujilapangankan. Pada tahap ini prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan uji lapangan. 

b. Melatih konselor/pembimbing. 

c. Melaksanakan uji lapangan. 

d. Menguji efektivitas hasil uji lapangan. 

6. Tahap Merancang Model Akhir 

Tahap perancangan model akhir dari penelitian ini diisi dengan beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Mengevaluasi dan menganalisis hasil pengujian lapangan. 
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b. Merevisi dan merumuskan kembali Model BBSA berdasarkan hasil 

pengujian lapangan. 

c. Tersusunnya model akhir yang diformat dalam bentuk Model, Program dan 

Buku Kendali Perilaku pengembangan religiusitas siswa. 

7. Tahap Diseminasi Model 

Tahapan akhir dari kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan untuk 

mempublikasikan hasil penelitian berupa Model BBSA pada khalayak ilmuan dan 

profesi konselor. Dalam rangka sosialiasi tersebut, Model BBSA ini telah di 

presentasikan pada kegiatan International Seminar and Workshop in Guidance and 

Counseling yang diselenggarakan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling, 

Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 15-16 

desember 2014. Selain itu, hasil penelitian ini juga sudah dimuat dalam proceeding 

seminar dan workshop dimaksud (dalam proses pencetakan oleh panitia). 

Selanjutnya Model ini juga akan disisialisasikan melalui jurnal ilmiah dan kegiatan 

ilmiah seperti seminar di tingkat lokal yang melibatkan akademisi dan praktisi 

bimbingan dan konseling. 

Keseluruhan proses penelitian tersebut jika divisualisasikan dapat dilihat 

dalam bentuk bagan 3.1 sebagai berikut: 
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F. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, dilakukan tiga analisis data, yaitu analisis deskriptif 

gambaran religiusitas siswa, analisis kelayakan model dan analisis efektivitas 

model. Ketiga bentuk analisis tersebut dilakukan untuk dapat memberikan jaminan 

bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini betul-betul mempunyai 

kekuatan, baik secara rasional maupun secara empiris. 

1. Analisis Deskriptif Religiusitas Siswa 

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran religiusitas siswa 

sebelum dilakukan bimbingan. Gambaran religiusitas ini diperoleh melalui 

perhitungan statistik deskriptif dengan rumus rata-rata. Untuk menentukan nilai 

rata-rata dari masing-masing responden terhadap item-item pernyataan, maka 

dilakukan dengan cara menjumlah nilai tanggapan responden peritem/ perindikator 

dibagi dengan masing-masing jumlah item atau indikator dalam tiap variabel. 

Sementara untuk mempermudah penilaian maka dibuat kategori penilaian, dimana 

menurut Riduwan (2005) perhitungan analisis statistik deskriptif terhadap 

tanggapan responden dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut : 

a. Total Skor Terendah (XMin)  = Skor Terendah x Jumlah Item 

b. Total Skor Tertinggi (XMax)  = Skor Tertinggi x Jumlah Item 

c. Rentang Total Skor   = MinMax XXR −=   

d. Rentang Katagori   = 
TertinggiSkor

R
 

e. Jumlah Katagori  = 
Katagorign

R

tanRe
 

Selanjutnya, berdasarkan deskripsi katagori tersebut, kemudia dilakukan 

konversi kualifikasi religiusitas dalam tabel 3.7 sebagaimana terlampir.  

2. Analisis Kelayakan Model BBSA 

Analisis ini dilakukan untuk melihat konstruk model, yang terkait dengan 

berbagai dimensi, yaitu: rumusan judul, penggunaan istilah, sistematika model, 

rumusan landasan filosofis, rumusan tujuan model, materi, sistem dan prosedur, 

prinsip-prinsip bimbingan, kompetensi konselor, kesesuaian antar komponen 
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model, garis-garis besar sesi intervensi, teknik evaluasi dan rumusan indikator 

keberhasilan intervensi. Dalam proses pelaksanaan analisis ini, teknik yang 

digunakan adalah: 

a. Uji Rasional Model  

Validasi rasional model dilakukan dengan melibatkan ahli, di mana dalam 

pelaksanaanya menggunakan teknik respon terinci. Peneliti menyampaikan model 

hipotetik yang disertai dengan lembaran penilaian yang berupa catatan 

saran/masukan. Dimensi-dimensi yang menjadi fokus penilaian pakar adalah 

sebagai berikut: judul, landasan filosofis, tujuan, materi, prosedur, kompetensi 

konselor, evaluasi dan indikator keberhasilan. Deskripsi hasil validasi pakar 

terhadap dimensi struktur dan isi model diuraikan sebagai berikut ini.  

Pemberian judul: Model Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah untuk 

Meningkatkan Religiusitas Siswa pada model bimbingan ini dimaksudkan untuk 

dijadikan sebagai identitas model yang membedakannya dengan model-model yang 

lain. Terkait dengan judul ini, tidak ada komentar dari pakar penilai. Ini artinya, 

judul ini layak dijadikan sebagai idetintas model, dan telah menggambarkan 

esensinya sebagai model yang akan dijadikan sebagai modus layanan untuk 

meningkatkan religiusitas siswa yang diambil dari kontekstualisasi ayat demi ayat 

dari surah al-Fātiḥah. 

Landasan filosofis model merupakan pertimbangan-pertimbangan teoretis 

yang menjadi dasar pengembangan model. Dimensi yang dipaparkan pada landasan 

filosofis model adalah teori religiusitas mana yang digunakan dan bagaimana 

religiusitas itu dilihat dari perspektif surah al-Fātiḥah. Hasil penilaian pakar 

terhadap landasan filosofis model menunjukkan bahwa rasional model sudah cukup 

memadai. Akan tetapi untuk kesempurnaan landasan filosofis model, pakar 

menyarankan agar lebih mengedepankan kajian religiusitas dari sudut pandang al-

Fātiḥah, karena substansi model ini adalah operasionalisasi dari surah al-Fātiḥah.  

Tujuan model merupakan gambaran perilaku yang diharapkan setelah siswa 

mengikuti layanan bimbingan. Dimensi tujuan dibagi menjadi tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum model adalah menangani masalah religiusitas siswa, 

sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kompetensi-kompetensi yang 



 
 

110 
 

diasumsikan secara akumulatif dapat membantu menangani religiusitas siswa yang 

diambil dari operasionalisasi ayat demi ayat dalam surah al-Fātiḥah. Pakar 

memberikan penilaian bahwa rumusan tujuan sudah mengacu pada landasan 

filosofis model, sehingga tujuan model sudah layak untuk diaplikasikan dalam 

layanan bimbngan pada siswa.  

Materi model adalah isi atau ruang lingkup yang akan dijadikan sebagai 

muatan bimbingan kepada siswa. Dengan kata lain, materi adalah bahan yang 

dibimbingkan kepada siswa, yang karena bimbingan dengan materi tersebut siswa 

diharapkan dapat meningkat religiusitasnya. Materi dalam model ini secara 

keseluruhan merupakan hasil operasionalisasi ayat demi ayat surah al-Fātiḥah. 

Penilaian pakar terhadap materi bimbingan menyatakan bahwa pada prinsipnya 

materi sudah menggambarkan substansi judul model, yaitu semuanya digali dari 

surah al-Fātiḥah. Hanya saja ada masukan dari pakar penilai bahwa penjabaran 

materi harus lebih operasional. 

Prosedur model menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh 

konselor dalam melaksanakan proses bimbingan dengan menggunakan model ini. 

Awalnya, peneliti menggunakan penjabaran surah Al-Nahl ayat 125, dimana dalam 

proses mengajak manusia pada jalan Allah (dakwah) ada tiga prosedur yang bisa 

dilakukan, yaitu dengan teknik hikmah, mau’iẓah al-ḥasanah dan jidal. Terkait 

dengan ini, pakar penilai memberikan masukan bahwa prosedur yang digunakan 

dalam pelaksanaan model ini juga harus mengacu pada surah al-Fātiḥah. Terhadap 

masukan ini, maka peneliti mengikuti saran tersebut, dan menjadikan metode 

ḥikmah, mau’iẓah al-ḥasanah dan jidal sebagai prinsip yang harus dipegang dalam 

meleksanakan prosedur bimbingan. 

Kompetensi konselor (pembimbing) yang dimaksud dalam model ini adalah 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pembimbing untuk 

mengimplementasikan Model BBSA dalam meningkatkan religiusitas siswa. Pada 

awalnya kompetensi pembimbing yang peneliti masukkan adalah kompetensi 

konselor dalam perspektif konseling Islam secara umum. Hasil penilaian pakar 

mengarahkan agar rumusan kompetensi konselor harus langsung mengacu pada 

persyaratan konselor yang dituntut untuk mengaplikasikan bimbingan berbasis al-
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Fātiḥah. Setelah dilakukan perbaikan, maka pakar menilai bahwa kompetensi 

konselor (pembimbing) telah mengacu pada karakteristik khas dari model 

bimbingan ini. 

Rumusan evaluasi model berkenaan dengan kejelasan tentang aspek, teknik, 

alat, waktu evaluasi, dan indikator keberhasilan model. Hasil penilaian pakar 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan aspek yang dievaluasi dan indikator 

keberhasilan sudah memadai sehingga memenuhi syarat kelayakan teoretis. 

b. Uji Keterbacaan Model 

 Uji keterbacaan model dalam penelitian ini dengan melibatkan konselor 

sekolah. Uji keterbacaan dilakukan sebelum peneliti memberikan pelatihan teknik 

pelaksanaan bimbngan. Dalam praktiknya, peneliti memberikan draft model kepada 

konselor untuk dipelajari dan diminta untuk memberikan pertanyaan atau masukan 

terkait dengan isi model yang dianggap kurang memadai. Terhadap masukan 

tersebut, peneliti selanjutnya melakukan perbaikan-perbaikan. 

3. Analisis Efektivitas Model BBSA 

Uji Efektivitas Model BBSA untuk meningkatkan religiusitas siswa 

dilakukan dengan menganalisis skor pretest dan posttest serta gain score pada 

kelompok kontrol dan kelompok treatmen. Uji efektivitas model tersebut dilakukan 

dengan menggunakan uji t dua sampel yang saling bebas (independent sample t test) 

dengan prosedur sebagai berikut:  

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov, dengan ketentuan, data dikatakan mengikuti distribusi 

normal jika nilai signifikansi > alpha (α=0.05). 

b. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas (kesamaan) varians dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Levene’s atau Levene’s Test. Kriteria penerimaan dan penolakan 

hipotesis nol (H0) adalah: Jika probabilitas signifikansi > alpha (0,05) maka H0 

ditolak, artinya: Varians total skor siswa tidak homogen, dan sebaliknya jika 
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signifikansi <0.05, maka H0 diterima, artinya: Varians total skor siswa relatif 

homogen. 

c. Uji Efektivitas Model BBSA 

Uji t dua sampel yang saling bebas (independent t test) digunakan untuk 

membandingkan apakah kedua kelompok data memiliki kesamaan atau berbeda 

dengan tujuan untuk membandingkan karakteristik individu di dalam sekelompok 

data dengan rata-ratanya. Ketentuan dalam melakukan uji t adalah: jika t hitung > t 

tabel atau probabilitas signifikansi < tingkat alpha, maka tolak Hipotesis Nol (H0). 

Hipotesis penelitian berbunyi: “Model Bimbingan Berbasis Surah Al-

Fatihah efektif untuk meningkatkan religiusita siswa dibandingkan dengan Model 

BIMTAQ (Kontrol)”.  Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 : µ eksperimen = µ kontrol 

H1 : µ eksperimen > µ kontrol 

Untuk mengetahui apakah Model BBSA lebih efektif dalam meningkatkan 

religiusitas siswa dibandingkan dengan model sebelumnya, dapat dilihat dari rata-

rata, simpangan baku (standard deviasi) dan standar error pada uji statistik 

deskriptif antara prestes, postes dan gain score pada kelompok kontrol dan 

kelompok treatmen. Semua pengujian sebagaimana disebutkan di atas dilakukan 

dengan menggunakan Package Software SPSS 19.00 for Windows. 

Selanjutnya, untuk menentukan seberapa besar sumbangan atau efektivitas 

treatmen dengan Model BBSA dalam meningkatkan religiusitas pada kelompok 

eksperimen diukur dengan menggunakan Cohen’s d Efect Size Calculator. Menurut 

Widhiarso (2011) bahwa nilai efektivitas suatu perlakuan (treatmen) dapat diukur 

dengan menggunakan Cohen’s d Efect Size Calculator yang langsung diakses 

melalui website berikut: https://www.ai-therapy.com/psychology-statistics/effect-

size-calculator). Dalam perhitungan ini, peneliti diminta untuk memasukkan rata-

rata dan standar deviasi kedua kelompok treatmen dan kelompok kontrol. Hasil 

perhitungan selanjutnya dikonversikan dalam katagori interpretasi sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

https://www.ai-therapy.com/psychology-statistics/effect-size-calculator
https://www.ai-therapy.com/psychology-statistics/effect-size-calculator
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Standar Katagorisasi Interpretasi Cohen’s d Efect Size Calculator 

Cohen's d Interpretation 

0.2 A small effect 

0.5 A medium effect 

0.8 + A large effect 

Sumber: (https://www.ai-therapy.com/psychology-statistics/effect-size-calculator) 

  

https://www.ai-therapy.com/psychology-statistics/effect-size-calculator
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Gambaran Religiusitas Siswa Sebelum Mendapat Perlakuan 

1. Gambaran Umum Religiusitas Siswa SMP Negeri 9 Pontianak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas siswa SMP Negeri 9 

Pontianak secara umum berada pada kategori kurang baik (86%). Secara lebih rinci 

profil religiusitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak disajikan pada Tabel 4.1 berikut 

ini. 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Religiusitas Siswa SMP Negeri 9 Pontianak 
Tahun Akademik 2013/2014 

Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 589-724 0 0 

Baik 454-588 5 5 

Kurang Baik 318-453 86 86 

Tidak Baik 181-317 9 9 

Jumlah 100 100 

Dengan katagori ini bermakna bahwa pencapaian perkembangan religius 

siswa, kadang-kadang mereka hidup dengan akidah yang benar, kadang-kadang taat 

dalam menjalankan ibadah dan kadang-kadang berperilaku dengan akhlak karimah. 

Ini artinya adalah bahwa siswa lebih sering meninggalkan perilaku religius dari 

pada melakukannya. 

2. Religiusitas Siswa SMP Negeri 9 Pontianak Tiap Dimensi 

Religiusitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak pada dimensi akhlak menempati 

presentase tertinggi, yaitu 78% berada pada kategori kurang baik. Secara lebih rinci 

religiusitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak ditinjau dari tiap dimensinya disajikan 

pada Tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 

Gambaran Religiusitas Siswa SMP Negeri 9 Pontianak Tiap Dimensi 
Tahun Akademik 2013/2014 

Dimensi Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Akidah 

Sangat baik 248-304 0 0 

Baik  191-274 8 8 

Kurang baik 134-190 74 74 

Tidak baik  57-133 18 18 

Ibadah 

Sangat baik 141-172 0 0 

Baik  109-140 7 7 

Kurang baik 76-108 72 72 

Tidak baik  43-75 21 21 

Akhlak 

Sangat baik 203-248 0 0 

Baik  156-202 4 4 

Kurang baik 110-155 78 78 

Tidak baik  62-109 18 18 

Perolehan presentase tertinggi pada katagori kurang baik ini maknanya 

adalah bahwa dimensi akhlak merupakan dimensi religiusitas siswa dengan kualitas 

lebih rendah dibandingkan dengan dua dimensi lainnya, walupun sama-sama dalam 

katagori kurang baik. Dengan kata lain, di antara tiga dimensi religiusitas yang 

sama-sama dalam katagori kurang baik itu, aspek akhlak merupakan dimensi yang 

paling rendah.  

  Dimensi religiusitas dengan perolehan pada katagori kurang baik ini 

maknanya adalah bahwa penerapan terhadap dimensi-dimensi religiusitas oleh 

siswa dilakukan hanya kadang-kadang saja. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa SMP Negeri 9 Pontianak dari dimensi keimanan 

kadang-kadang meyakini semua aspek akidah; iman kepada Allah, malaikat, kitab, 

rasul, hari akhir dan taqdir dengan segenap indikatornya, dengan intensitas lebih 

sering tidak meyakini dari pada meyakininya. Dari dimensi ibadah, siswa SMP 

Negeri 9 Pontianak kadang-kadang melakukan semua aspek ibadah; komitmen 

sebagai hamba, bersyahadat, salat, zakat, puasa dan haji dengan intensitas lebih 

sering meninggalkan dari pada melakukannya. Sementara itu dari segi dimensi 
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akhlak kadang-kadang berperilaku dengan mewujudkan aspek-aspek akhlak; 

akhlak terhadap Rasulullah, Akhlak terhadap orangtua, akhlak terhadap keluarga, 

akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap tetangga dan akhlak terhadap 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar dengan intensitas lebih sering 

meninggalkan dari pada melakukannya. 

3. Religiusitas Siswa SMP Negeri 9 Pontianak Dimensi Akidah Dilihat dari 

Semua Aspeknya 

Dilihat dari tiap aspeknya, religiusitas siswa pada dimensi akidah 

menunjukkan bahwa aspek iman kepada Allah menempati presentase tertinggi 

(67%) dengan kriteria kurang baik. Dengan demikian, dari enam aspek dimensi 

akidah lainnya, aspek iman kepada Allah merupakan aspek dengan kualifikasi 

terendah. Secara lebih rinci uraiannya disajikan pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 
Gambaran Religiusitas Siswa SMP Negeri 9 Pontianak Dimensi Akidah 

 Dilihat dari Semua Aspeknya 

Dimensi Aspek Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Akidah  

Iman 
Kepada 

Allah 

Sangat baik  92-112 0 0 

Baik  71-91 8 8 

Kurang baik  50-70 67 67 

Tidak baik  28-49 25 25 

Iman 
kepada 

Malaikat 

Sangat baik  24-28 1 1 

Baik  19-23 12 12 

Kurang baik  13-18 48 48 

Tidak baik  7-12 39 39 

Iman 
Kepada 

Kitab 

Sangat baik  24-28 1 1 

Baik  19-23 12 12 

Kurang baik  13-18 54 54 

Tidak baik  7-12 33 33 

Iman 
kepada 
Rasul 

Sangat baik  43-52 0 0 

Baik  34-42 14 14 

Kurang baik  24-33 56 56 

Tidak baik  13-23 30 30 

Iman 
kepada 

Hari Akhir 

Sangat baik  50-60 0 0 

Baik  39-49 15 15 

Kurang baik  27-38 52 52 

Tidak baik  15-26 33 33 

Sangat baik  19.6-24 3 3 
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Iman 
kepada 

Qadha dan 
Qadar 

Baik  16-19.5 13 13 

Kurang baik  10.6-15 57 57 

Tidak baik  
6-10.5 27 27 

 Berdasarkan Tabel 4.3 ditemukan bahwa religiusitas siswa SMP Negeri 9 

Pontianak pada dimensi akidah, semua aspeknya sebagian besar menunjukkan 

katagori kurang baik. Ini artinya adalah bahwa siswa SMP Negeri 9 Pontianak 

sebagian besar kadang-kadang saja melaksanakan semua aspek dalam dimensi 

akidah. Dengan kata lain, pelaksanaan aspek iman kepada Allah, iman kepada 

malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir 

dan iman kepada kadar baik dan buruk dilakukan intensitas lebih sering 

mengingkari dari pada meyakininya dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Religiusitas Siswa SMP Negeri 9 Pontianak Dimensi Ibadah Dilihat dari 

Semua Aspeknya 

Religiusitas siswa pada dimensi ibadah, dilihat dari tiap aspeknya,  

menunjukkan bahwa aspek menunaikan haji menjadi aspek dengan presentase 

tertinggi (81%) berada pada  kriteria kurang baik. Perolehan ini menjadikan aspek 

menunaikan ibadah haji sebagai aspek dengan kualifikasi terendah, walaupun 

keenam aspek tersebut sama-sama berada pada katagori kurang baik. Secara lebih 

rinci uraiannya disajikan pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 

Gambaran Religiusitas  Aspek Ibadah Siswa SMP Negeri 9 Pontianak 
Tahun Akademik 2009/2010 

Dimensi Aspek Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Ibadah  

Komitmen 
sebagai 

hamba Allah 

Sangat baik  39 – 48 6 6 

Baik  30 – 38 19 19 

Kurang baik  21 – 29 53 53 

Tidak baik  12 – 20 22 22 

Bersyahadat  

Sangat baik  19.5 – 24 5 5 

Baik  15 – 19 12 12 

Kurang baik  10.5 – 14.5 64 64 
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Tidak baik  6 – 10 19 19 

Mendirikan 
salat 

Sangat baik  32.5 – 40 5 5 

Baik  25 – 32 5 5 

Kurang baik  17.5 – 24.5 69 69 

Tidak baik  10 – 17 21 21 

Membayar 
zakat 

Sangat baik  19.5 – 24 5 5 

Baik  15 – 19 14 14 

Kurang baik  10.5 – 14.5 66 66 

Tidak baik  6 – 10 15 15 

Melaksanakan 
ibadah puasa  

Sangat baik  19.5 – 24 8 8 

Baik  15 – 19 19 19 

Kurang baik  10.5 – 14.5 58 58 

Tidak baik  6 – 10 15 15 

Menunaikan 
haji 

Sangat baik  9.75 – 12 4 4 

Baik  7.5 – 9.5 15 15 

Kurang baik  5.25 – 7.25 81 81 

Tidak baik  3 – 5 0 0 

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas didapat temuan bahwa semua aspek pada 

dimensi ibadah siswa SMP Negeri 9 Pontianak sebagian besar menempati kriteria 

kurang baik. Maknanya adalah bahwa pelakanaan semua aspek ibadah oleh siswa 

dilakukan hanya kadang-kadang saja. Dengan bahasa yang berbeda, katagori ini 

berati bahwa komitmen siswa sebagai hamba Allah, aktualisasi dari syahadat, 

pelaksanaan ibadah salat, puasa, zakat dan haji dilakukan dengan intensitas lebih 

sering meninggalkan daripada melakukannya. 

5. Religiusitas siswa SMP Negeri 9 Pontianak Dimensi Akhlak Dilihat dari 

Semua Aspeknya 

Religiusitas siswa pada dimensi akhlak, dilihat dari tiap aspeknya,  

menunjukkan bahwa aspek akhlak terhadap Rasulullah menunjukkan angka 

presentase tertinggi, yaitu 77% dengan kriteria kurang baik. Angka presentase ini 

menempatkan aspek akhlak terhadap Rasulullah menjadi aspek dengan kualifikasi 

terendah dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. Secara lebih rinci uraiannya 

disajikan pada Tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 

Gambaran Religiusitas  Dimensi Akhlak Siswa SMP Negeri 9 
Pontianak 

Tahun Akademik 2013/2014 

Dimensi Aspek Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Akhlak 

Akhlak 
terhadap 
Rasulullah 

Sangat baik  22.75 – 28.00 0 0 

Baik  17.5 – 22.50 11 11 

Kurang baik  12.25 – 17.25 77 77 

Tidak baik 9.00 – 12.00 12 12 

Akhlak 
terhadap 
Orangtua 

Sangat baik  29.25 – 38.00 0 0 

Baik  22.5 – 28.95 14 14 

Kurang baik  15.75 – 21.75 74 74 

Tidak baik  9.00 – 15.00 12 12 

Akhlak 
terhadap 

Diri Sendiri 

Sangat baik  81.25 – 100 0 0 

Baik  62.50 – 62.50 14 14 

Kurang baik  43.75 – 61.75 69 69 

Tidak baik  25.00 – 43.00 17 17 

Akhlak 
terhadap 
Keluarga 

Sangat baik  19.50 – 24.00 1 1 

Baik  15.00 – 19.00 14 14 

Kurang baik  10.10 – 11.50 70 70 

Tidak baik  6.00 – 10.00 15 15 

Akhlak 
terhadap 
Tetangga  

Sangat baik  13.00 – 16.00 2 2 

Baik  10.00 – 12.00 39 39 

Kurang baik  7.00 – 9.00 54 54 

Tidak baik  4.00 – 6.00 5 5 

Akhlak 
terhadap 

Lingkungan 
Alam Sekitar 

Sangat baik  35.74 – 44.00 1 1 

Baik  27.50 – 35.50 15 15 

Kurang baik  19.25 – 26.25 63 63 

Tidak baik  11.00 – 19.00 21 21 

 Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa religiusitas pada dimensi akhlak 

semua aspeknya cenderung berada pada katagori kurang baik. Katagori ini 

mengandung arti bahwa pelaksanaan dimensi akhlak oleh siswa dilakukan hanya 

kadang-kadang saja. Dengan kata lain, akhlak siswa terhadap Rasulullah, orangtua, 

diri sendiri, keluarga, tetangga dan lingkungan alam sekitar dilakukan dengan 

intensitas lebih sering meninggalkan dari pada melakukannya.  
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B. Pembahasan Gambaran Religiusitas Siswa   

Hasil penelitian tentang religiusitas siswa menunjukkan bahwa siswa di 

SMP Negeri 9 Pontianak, baik secara umum maupun ditinjau dari setiap dimensi 

dan aspeknya cenderung menunjukkan kriteria kurang baik. Ini artinya, bahwa 

siswa-siswa tersebut belum mampu mencapai perkembangan religiusitas yang 

optimal. Padahal, secara tegas dalam al-Qur`ān disebutkan bahwa fitrah manusia 

adalah makhluk beragama (QS. 7: 172; QS. 30: 30). Ini juga sesuai dengan pendapat 

Syamsu Yusuf dan Juntika (2005: 135) yang menjelaskan bahwa secara hakiki, 

manusia adalah makhluk beragama (homoreligiuos), yaitu makhluk yang 

mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang 

bersumber dari agama, sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan 

sikap dan perilakunya.  

Dengan capaian religiusitas seperti ini, berarti terjadi hambatan 

perkembangan fitrah manusia. Dalam bahasa yang berbeda, kondisi rendahnya 

religiusitas ini menunjukkan bahwa siswa-siswi tersebut belum mempunyai 

komitmen beragama yang baik. Padahal, komitmen bergama yang baik erat 

kaitannya dengan kualitas kehidupannya pada masa yang akan datang. Berk 

(Hikmawati, 2008: 35) mengatakan bahwa pembentukan komitmen beragama turut 

membantu dalam menentukan pilihan dan menuntun tingkah laku individu serta 

mempengaruhi individu sepanjang sisa hidupnya. Kondisi ini dimungkinkan, 

karena perkembangan religiusitas erat kaitannya dengan perkembangan berbagai 

aspek perkembangan lainnya. Penjelasan ini juga senada dengan penjelasan 

Syamsuddin (2007: 105-110) yang menyatakan bahwa perkembangan perilaku 

keagamaan (religiusitas) terjadi dalam satu paket dengan perkembangan perilaku 

sosial dan moral. Bahkan, dijelaskan bahwa perkembangan penghayatan 

keagamaan sejalan dengan perkembangan moralitas dan erat kaitannya dengan 

perkembangan intelektual, emosional, dan volisional (konatif). Ketereratan ini 

dimungkinkan karena secara potensial (fitriah) manusia adalah makhluk sosial 

(zoon politicon) dan makhluk beragama. Selain itu, dalam sudut pandang Brigtman 

(Syamsuddin, 2007: 108) hal ini juga merupakan pengakuan atas keberadaan the 
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excistence of great power dan mengakui-Nya sebagai sumber nilai-nilai luhur yang 

eternal (abadi) yang mengatur tata hidup manusia dan alam semesta raya ini.  

Secara rinci, dimensi keimanan, semua aspeknya presentase terbesar 

menunjukkan katagori kurang baik; aspek iman kepada Allah 67% dengan kriteria 

kurang baik, aspek iman kepada malaikat 48% dengan kriteria kurang baik, aspek 

iman kepada kitab 54% dengan kriteria kurang baik, aspek iman kepada rasul 56% 

dengan kriteria kurang baik, aspek iman kepada hari akhir 52% dengan kriteria 

kurang baik, dan aspek iman kepada qadha dan qadar 57% dengan kriteria kurang 

baik. Dari data tersebut, tampak bahwa iman kepada Allah merupakan aspek 

dengan kualifikasi terendah. Padahal, kita ketahui bahwa iman kepada Allah 

merupakan tonggak utama keberislaman seseorang, yang akan mempengaruhi 

semua aspek yang lain. Kondisi ini jika tidak segera disikapi dengan baik akan 

membawa pengaruh yang negatif terhadap perilaku siswa. Hal ini dimungkinkan, 

karena antara iman dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik; iman dapat 

mempengaruhi perilaku, sebaliknya perilaku juga dapat mempengaruhi fluktuasi 

iman. Perilaku yang mulia dapat meningkatkan kadar keimanan, karena perilaku itu 

merupakan cerminan keimanan kepada Allah Swt. Allah Swt befirman: 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama 

Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah 

iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal” (QS. 

Al-Anfal: 2). Salah satu pengaruh Iman kepada Allah, adalah menjauhkan 

seseorang dari perbuatan maksiat, kerena ketika di dalam hatinya memiliki benteng 

dan pondasi yang kuat (iman) maka tidak ada satupun yang dapat 

menyingkirkannya, baik itu dari godaan setan ataupun pengaruh hawa nafsu. Nabi 

Saw. bersabda: “Tidak berzina orang yang beriman itu, tidak mencuri orang yang 

beriman itu, dan tidak minum-minuman keras bagi orang yang minum 

sedang  dalam keadaan beriman”.(HR. Bukhari dan Muslim). 

Shihab (2003, XIII: 265) menjelaskan hakikat iman dalam tafsirnya, yaitu 

ketika menjelaskan ayat 14 – 15 surah Al-Hujarat. Dalam penjelasannya disebutkan 

bahwa orang yang sempurna imannya adalah orang yang beriman kepada Allah dan 

mengimani semua sifat-sifat-Nya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah 
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Rasul-Nya dan segala apa yang disampaikannya, kemudian – walaupun 

menghadapi ujian dan bencana yang berat – mereka tidak ragu, dan mereka juga 

membuktikan kebenaran  imannya dengan berjihad, yaitu membela kebenaran 

dengan mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah. Dengan kriteria seperti ini, 

maka jelas bahwa orang yang beriman adalah individu yang mempunyai dampak 

dalam kehidupan yang positif, yaitu individu yang selalu bermanfaat dalam 

kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, kondisi individu yang menampakkan 

fenomena rendah imannya harus segera dicarikan solusi dengan memberikan 

bimbingan yang mampu mendongkrak kualitas iman tersebut. 

Perlu diketengahkan di sini, bahwa walaupun iman sangat fungsional dalam 

kehidupan manusia, akan tetapi dengan iman saja belum cukup. Kualitas iman 

seseorang harus diikuti dengan takwa. Itulah sebabnya, dalam al-Qur`ān kata iman 

sering kali dirangkai dengan takwa, bahkan jumlahnya lebih dari sepuluh tempat 

(QS. 2: 103, 2: 278, 3: 102, 5: 35, 5: 65, 7: 96, 8: 29, 9: 119, 33: 70, 39: 10, 47: 36, 

57: 28, 59: 18). Dalam ilmu tafsir, biasanya pemasangan satu kata dengan kata lain 

yang terjadi di banyak tempat (atau berulang-ulang) menunjukkan bahwa dua kata 

tersebut tidak bisa saling dipisahkan. Demikian juga pemasangan kata iman dan 

takwa ini, menurut Sutoyo (2006: 72) mengandung makna iman seseorang belum 

sempurna jika tidak diikuti oleh takwa. Sebaliknya, ketakwaan seseorang tidak ada 

artinya jika tidak dilandasi oleh iman yang benar. Bahkan dikatakan bahwa takwa 

adalah buah dari iman yang benar. Sementar itu, Shihab (2002, I: 88) mengartikan 

kata takwa dengan menghindar, yaitu (1) menghindar dari kekufuran dengan 

beriman kepada Allah, (2) berusaha melaksanakan segala perintah Allah dengan 

segenap kemampuan yang dimiliki dan menjauhi larangan-Nya, (3) menghindar 

dari segala aktivitas yang menjauhkan hati dan pikiran dari Allah Swt. Dengan 

demikian, kualitas iman terwujud dalam ketakwaan, sementara kualitas takwa 

seseorang, salah satunya adalah terlihat dari pelaksanaan ibadahnya kepada Allah 

Swt.  

Religiusitas siswa pada dimensi ibadah presentasi terbesar semua aspeknya 

juga menunjukkan katagori kurang baik; aspek komitmen sebagai hamba Allah 

54% berada pada kriteria kurang baik, aspek bersyahadat 64% berada pada  kriteria 
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kurang baik, aspek mendirikan salat 69% berada pada  kriteria kurang baik, 

membayar zakat 66% berada pada  kriteria kurang baik, aspek melaksanakan ibadah 

puasa 58% berada pada  kriteria kurang baik, dan aspek menunaikan haji 81% 

berada pada kriteria kurang baik. Aspek menunaikan ibadah haji menjadi aspek 

dengan kualifikasi terendah ini bisa dimaklumi, karena secara umum, menunaikan 

ibadah haji merupakan puncak dalam keberislaman seseorang, yang biasanya 

dicapai manakala sudah berusia dewasa. Namun demikian, semestinya minimal 

siswa sudah memiliki cita-cita untuk menunaikan ibadah haji kelak ketika dewasa 

yang dibarengi dengan upaya untuk mempelajari hukum dan tata cara 

pelaksanaannya. 

Dengan kondisi seperti ini, maka perlu upaya yang signifikan dalam 

menstimulasi siswa agar mempunyai motivasi untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas ibadah mereka. Ini penting, karena ibadah dalam sistem religiusitas Islam 

mempunyai posisi sentral, dan bahkan besar pengaruhnya dalam mebentuk perilaku 

yang baik. Tentang ibadah salat, misalnya, Allah berfirman:  

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur`ān) 

dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) 

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Ankabut: 45). 

Pentingnya bimbingan ibadah dalam konteks peningkatan religiusitas siswa 

juga terkait dengan pengaruh yang dihasilkan dari pelaksanaan ibadah tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyayanti (2012: 111) bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pelaksanaan salat dzuhur berjamaah dan salat 

dhuha berjamaah terhadap perilaku sosial remaja. Ini artinya, bahwa ibadah, 

utamanya salat yang dilakukan secara berjamaah dapat dijadikan sarana untuk 

meningkatkan keterampilan sosial. Pengaruh ibadah terhadap perilaku sosial yang 

lain juga diungkapkan oleh Zulkarnaini (2014). Dalam penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa wirid pada remaja mempunyai dampak terhadap perubahan 

perilaku sosial remaja peserta wirid remaja, baik perilaku terhadap orang tua, guru 

maupun perilaku terhadap masyarakat lingkungan di mana generasi muda tersebut 

berdomisili, walupun diakuinya, dampak tersebut belum terlalu signifikan. 
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Bukti empiris yang ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian di atas bisa 

berfungsi sebagai penguat, bahwa ibadah merupakan perintah Allah yang sangat 

fungsional dalam kehidupan manusia. Rajab (2013: 63) mengatakan bahwa ibadah 

dalam ajaran agama Islam merupakan pengokoh keyakinan dan penghidmatan 

manusia kepada Allah; menguatkan karakteristik disiplin diri dalam perannya 

sebagai wakil dan hamba Allah yang dipercaya oleh Tuhannya di muka bumu ini. 

Ibadah dalam Islam juga menjadi salah satu metode penyucian diri, baik dari aspek 

psikologis maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, menurut Rajab 

(2013: 64) psiko-spiritual ibadah melahirkan suatu sistem kejiwaan yang 

menghantarkan manusia untuk dekat dengan Tuhan, juga membawa manusia dalam 

kehidupan sosial yang penuh dengan rasa damai, tenang dan tentram. Hal ini 

dihasilkan dari fungsi ibadah yang memberikan latihan-latihan rohani yang aplikatif 

dan terjadual secara rutin seperti salat, puasa dan beberapa ibadah lainnya.  

Kualitas religiusitas seseorang, selain dibuktikan dari kekokohan iman dan 

kekuatan takwa, juga harus diwujudkan dengan kualitas amal shalehnya. Dalam al-

Qur`ān, kata iman selain dirangkai dengan kata takwa, juga sering dirangkai dengan 

kata amal shaleh, bahkan jumlah lebih banyak, yaitu tak kurang dari 36 tempat (QS. 

2: 82, 2: 227, 3: 57, 4: 57, 4: 173, 5: 9, 10: 4, 10: 9, 11: 23, 13: 29, 14: 23, 18: 30, 

18: 88, 18: 107, 19: 60, 19: 96, 20: 82, 22: 56, 26: 227, 28: 80, 29: 7, 29: 9, 30: 15, 

30: 45, 31: 8, 32: 19, 34: 37, 35: 7, 40: 58, 42: 22, 42: 23, 47: 12, 84: 25, 95: 6, 98: 

7, 103: 3). Amal shaleh, dalam perwujudannya dalam kehidupan seorang muslim, 

salah satunya adalah dalam bentuk al-akhlak al-karimah. 

Sementara itu, gambaran religiusitas siswa pada dimensi akhlak, semua 

aspeknya juga berada pada katagori kurang baik. Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa aspek akhlak terhadap Rasulullah 77% dengan kriteria kurang baik, aspek 

akhlak terhadap orangtua 74% dengan kriteria kurang baik, aspek akhlak terhadap 

diri sendiri 69% dengan kriteria kurang baik, aspek akhlak terhadap keluarga 70% 

dengan kriteria kurang baik, aspek akhlak terhadap tetangga 54% dengan kriteria 

kurang baik, dan aspek akhlak terhadap masyarakat dan lingkungan alam sekitar 

63% dengan kriteria kurang baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akhlak 

terhadap Rasulullah (77%) menjadikan aspek ini merupakan aspek terendah. Jika 
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dikaitkan dengan perkembangan siswa usia SMP (remaja awal) hal ini dapat 

dimengerti, karena pada usia ini biasanya siswa sedang mengidolakan sosok yang 

sangat dikagumi, seperti artis dan sebagainya. Namun demikian, keadaan ini harus 

dilakukan perubahan, karena jika anak mengidolakan tokoh yang salah, besar 

kemungkinan anak tersebut juga akan meniru perilaku yang salah dari tokoh yang 

diidolakan tersebut. 

Temuan studi pendahuluan yang mengkatagorikan keadaan akhlak siswa 

pada katagori kurang baik mengindikasikan rendahnya kualitas mereka dalam 

mengaplikasikan akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, akhlak 

mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran agama Islam. Hal ini 

seperti terungkap dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang 

menggambarkan bahwa salah satu misi diutusnya beliau oleh Allah Swt adalah 

untuk memperbaiki akhlak umat manusia: 

َاإِ  َُتم مَِ بُع ْثتُِ َّنم (أمحد رواه) ْاَِلْخََلقِ  َمَكار مَِ ِل   

Artinya: “Bahwasanya aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan keluhuran 

akhlak (Budi pekerti)” (HR. Ahmad).  

Misi khusus yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad SAW ini 

menggambarkan bahwa Islam menginginkan kehidupan dunia ini diwarnai oleh 

masyarakat yang berakhlak mulia. Hal ini ditekankan, karena selain membawa 

kebaikan dalam kehidupan individu, akhlak mulia yang dilakukan secara bersama-

sama dalam sebuah masyarakat juga akan membawa kebaikan dari masyarakat 

tersebut. Bahkan bagi pelakunya juga akan mendapat kehidupan yang bahagia kelak 

di akhirat. Allah Swt berfirman:  

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan (QS. Al-Nahl: 97). 

Selain itu, akhlak juga mempunyai pengaruh yang besar kelak ketika 

manusia menghadapi peradilan Allah Swt. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 
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oleh Al-Tirmidzi dikatakan bahwa akhlak yang baik akan memberatkan timbangan 

kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda: 

إِن إلَْعْبِد إلُْمْؤِمِن يَْوَم إلِْقيَاَمِة ِمْن ُحْسِن إلُْخلُِق َما ْىٍئ َأثَْقُل ِِف ِمْْيَ  )روإه إلرتمذى(... ِمْن ش َ
Artinya: ”Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan (kebaikan) 

seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik.” (HR. 

Turmudzi) 

Selain fungsi dan kedudukan akhlak kaitannya dengan nilai eskatologis di 

atas, akhlak juga sangat fungsional dalam konteks kehidupan duniawi. Menurut 

Glock dan Stark (Hikmawati, 2009: 230) menyebutkan bahwa semakin tinggi 

komitmen beragama pada aspek ritualistik (ibadah) seseorang, maka akan lebih 

mudah dalam mengimplementasikannya berupa pembentukan manusia berkarakter, 

di mana menurut Ardiansyah (2003) manusia berkarakter itu sendiri adalah manusia 

yang hidupnya senantiasa digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan, seperti 

integritas, kerendahan hati, kesetiaan, pengendalian diri, kesabaran dan sebagainya. 

Sementara, karakter itu sendiri dalam konteks tertentu sering disamakan dengan 

akhlak. Dengan demikian, peningkatan pelaksanaan ritualistik dalam kehidupan 

beragama, maka akan semakin mempercepat proses pembentukan masyarakat yang 

berakhlak. Hal ini sama dengan apa yang diuraikan oleh Quthb (2003, VII: 212-

213) bahwa balasan dari orang yang beramal shaleh adalah penghidupan yang baik 

(ḥayatan țayyiban) di dunia. Penghidupan yang baik ini bentuknya tidak harus 

dengan melimpahnya harta benda, tetapi bisa dalam bentuk pemerolehan kualitas 

hidup yang tenang, aman dan tentram, karena selalu dalam penjagaan dan 

perlindungan Allah.  

Terkait dengan kedudukan akhlak dalam ajaran agama Islam, Sauri (2011: 

15) menyebutkan bahwa akhlak adalah dimensi ketiga dari ajaran Islam setelah 

aqidah dan syari’ah. Ia adalah suatu ajaran yang menyangkut masalah-masalah 

kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan ukuran baik buruk atau 

benar salahnya suatu perbuatan. Akhlak adalah manisfestasi dari tauhid dan amal 

shaleh. Dengan karakteristik akhlak seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa akhlak 
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dalam ajaran Islam merupakan aktualisasi diri seorang muslim, yang di dalamnya 

menyangkut konteks ketuhanan dan kemanusiaan.  

Terkait dengan ini, Kartadinata (2014: 90) ketika menyikapi semakin 

rendahnya moralitas bangsa ini, mengusulkan adanya revolusi moral. Dikatakan, 

bahwa revolusi ini harus menjadi suatu gerakan yang cepat dan radikal agar bangsa 

ini mencintai kebaikan dan kebenaran (akhlak, pen). Gerakan ini selain 

memerlukan teladan dari para pemimpin, juga harus dimulai dari pendidikan dalam 

pengertian yang luas, bukan sekedar pengajaran, apalagi hanya terbatas pada 

kurikulum. Ini penting, karena menurut Kartadinata (2014: 27) pendidikan selalu 

dihubungkan dengan jati diri bangsa. 

Berdasarkan pada temuan studi pendahuluan, juga dikaitkan dengan 

berbagai alasan betapa pentingnya religiusitas dalam membentuk kehidupan 

bermasyarakat yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa di kalangan 

pelajar, menunjukkan perlunya suatu bingkai model bimbingan yang tepat untuk 

membantu meningkatkan kualitas religiusitas pada siswa dalam berbagai dimensi-

dimensinya. Dengan upaya ini diharapkan siswa dapat menjalani peran dan 

kewajibannya sebagai seorang pelajar dengan tetap berada pada jalur kehidupan 

yang benar, sehingga berbagai fenomena kenakalan di kalangan pelajar, juga 

berbagai kecurangan dalam dunia pendidikan dapat dikurangi, syukur jika bisa 

dihilangkan sama sekali. Dalam kaitan ini, model bimbingan yang peneliti tawarkan 

sebagai solusi adalah Model Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah (Model BBSA).  

Alasan mengapa menggunakan Model BBSA dalam meningkatkan 

religiusitas siswa adalah bahwa selama ini telah banyak riset yang membuktikan 

secara empiris, bahwa bimbingan dan konseling yang digali dari nilai-nilai ajaran 

agama Islam mampu memfasilitasi berbagai aspek perkembangan individu. 

Penelitian Sutoyo (2006) telah melakukan penelitian dengan penerapan model 

konseling Islami dan terbukti efektif untuk mengembangkan fitrah manusia kaffah. 

Selain itu, penelitian Suherman (2006) yang mengembangkan model konseling 

Islami berdasarkan surah Ali Imran ayat 159 dan surah al-Nahl ayah 125 terbukti 

efektif mengembangkan keterampilan sosial santri. Peneliti lain, Arifin (2013) juga 

telah berhasil melakukan penelitian berupa pengembangan model bimbingan dan 
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konseling Islami untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien rawat inap di rumah 

sakit. Penelitian lain yang lebih mutakhir, Waki (2013) telah berhasil 

mengembangkan model bimbingan berdasarkan teori transformasi ruhani Ibn 

Qayyim Al-Jauziah yang telah terbukti efektif untuk meningkatkan karakter 

muthmainah mahasiswa.  

C. Model Hipotetik Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah 

(BBSA) 

Dengan mengacu pada kajian kerangka model sebagaimana dikemukakan 

pada bab II, berikut diajukan Model Hipotetik Bimbingan Berbasis Surah Al-

Fātiḥah (BBSA) yang konstruknya meliputi: landasan filosofis, tujuan bimbingan, 

materi bimbingan, sistem dan prosedur bimbingan, prinsip-prinsip bimbingan, 

kompetensi konselor dalam implementasi model dan evaluasi serta indikator 

keberhasilan model.  

1. Landasan Filosofis 

Model BBSA didasarkan pada operasionaliasi ayat demi ayat dari surah al-

Fātiḥah. Penggunaan surah al-Fātiḥah sebagai basis layanan bimbingan di sini 

dilakukan dengan alasan keluasan cakupan surah al-Fātiḥah yang melingkupi 

seluruh isi al-Qur`ān (Shihab, 2010: 8; Ibn Katsir (Ar-Riva’I (2011) yang 

karenanya juga mencakup tiga dimensi religiusitas Islam (akidah, ibadah dan 

akhlak), juga karena keagungan surah al-Fātiḥah (Shihab: 2010: 4; Hefni: 2013: 

xxxiii-xxxiv; Azis, 2012: 7), sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya. 

Selain itu, al-Fātiḥah selalu menawarkan nilai yang akan selalu segar dalam pribadi 

setiap muslim, karena menurut Hefni (2013: xxxv) al-Fātiḥah selalu memberikan 

layanan isi ulang. Isi ulang nilai ini dilakukan minimal 17 kali sehari semalam 

dengan format 2+4+4+3+4 yang dibaca di setiap salat wajib.  

Selanjutnya, dengan mengacu pada penelusuran manusia religius dalam 

perspektif filosofis surah al-Fātiḥah, landasan filosofis Model BBSA ini adalah 

sebagai berikut:  

h) Manusia religius berdasarkan ayat pertama surah al-Fātiḥah adalah seorang 

hamba yang selalu memulai setiap aktivitasnya dengan basmalah, yang di 
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dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang yang 

meyakini bahwa setiap kemampuan datangnya dari Allah, selalu merasakan 

kehadiran Allah dalam setiap aktivitasnya, merasa diawasi oleh Allah, (2) dari 

dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu memulai segala sesuatu kebaikan 

dengan membaca basamalah, merasa takut untuk melanggar hukum, dan (3) 

dari dimensi akhlak adalah seseorang yang mempunyai ketajaman nurani, 

bersemangat melakukan amal saleh dan melakukan kebaikan atas nama Allah. 

i) Manusia religius berdasarkan ayat kedua surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang diterima, yang di dalamnya 

menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang yang meyakini 

bahwa segala nikmat datangnya dari Allah, menunjukkan rasa syukurnya 

hanya kepada Allah, meyakini bahwa Allah pemelihara seluruh alam, (2) dari 

dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu mengapresiasi nikmat dengan 

cara mengungkapkannya, menggunakan nikmat sesuai dengan amanah 

pemberi nikmat (syukur), mengembangkan nikmat yang ada, tahu diri dan 

ingin berbakti, dan (3) dari dimensi akhlak adalah seseorang yang selalu 

berbagi dengan sesama, bahagia dan senang dengan nikmat yang ada, 

mengajak diri dan orang lain untuk menggunakan nikmat dengan rasa syukur. 

j) Manusia religius berdasarkan ayat ketiga surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan berkasih sayang dengan 

sesama manusia, di mana di dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi 

aqidah adalah seseorang yang meyakini bahwa sifat rahman dan rahim Allah 

meliputi rahmat-Nya, memiliki cara pandang positif terhadap realitas 

kehidupan, merasa diperhatikan oleh Allah dalam segala kondisi, dan tidak 

goyah dalam menghadapai persoalan hidup, (2) dari dimensi ibadah adalah 

seseorang yang selalu mengapresiasi kasih sayang Allah dengan banyak 

beribadah dan (3) dari dimensi akhlak adalah seseorang yang selalu berusaha 

menjadi seorang hamba yang bersifat kasih sayang dengan sesama, optimis 

dalam menjalani hidup dan selalu empati dengan sesama. 

k) Manusia religius berdasarkan ayat keempat surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang selalu mengorientasikan seluruh kehidupannya untuk akhirat, dimana di 
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dalamnya menggambarkan bahwa: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang 

yang meyakini kekuasaan Allah di dunai dan akhirat, meyakini hanya Allah 

yang mengetahui datangnya hari akhir, menyadari bahwa hidup akan berakhir, 

menyadari bahwa segala perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan, dan 

mengasah kemampuan untuk menghubungkan amal hari ini dengan balasan 

kelak di akhirat, (2) dari dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu berpacu 

dengan waktu untuk melakukan amal-amal kebaikan, beribadah ditujukan 

hanya kepada Allah, dan (3) dari dimensi akhlak adalah seseorang yang 

senantiasa mengasah kemampuannya untuk berani mengatakan "ya" atau 

"tidak" (tegas), menghiasi diri dengan perilaku baik, menghiasi diri dengan 

menghindari perilaku buruk (larangan Allah), dan menjadikan diri sebagai 

hamba yang bertanggung jawab. 

l) Manusia religius berdasarkan ayat kelima surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang selalu beribadah dan berdo’a, dimana didalamnya mengambarkan: (1) 

dari dimensi aqidah adalah seseorang yang meyakini bahwa hanya kepada 

Allah manusia beribadah, meyakini bahwa hanya Allah yang bisa dimintai 

pertolongan, memiliki kemampuan membaca kecenderungan orientasi hidup, 

berjanji untuk selalu berusaha taat beribadah dan menjadikan ibadah sebagai 

tujuan hidup, dan (2) dari dimensi ibadah adalah seseorang yang memahami 

makna ibadah secara utuh, menumbuhkan budaya untuk melapor dan 

memohon pertolongan kepada Allah, mengenal waktu-waktu yang mustajab 

untuk berdo'a dan mengenal do'a-do'a pilihan, dan (3) dari dimensi akhlak 

adalah seseorang yang menjadikan ibadah sebagai kebiasaan hidup sehari-hari. 

m) Manusia religius berdasarkan ayat keenam surah al-Fātiḥah adalah seseorang 

yang menjadi hamba Allah yang konsisten dalam komitmen, di mana di 

dalamnya menggambarkan bahwa: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang 

yang meyakini bahwa hidayah datangnya dari Allah, menumbuhkan kesadaran 

bahwa jalan hidup berliku, menumbuhkan kesadaran bahwa dalam menjalani 

hidup manusia penuh dengan godaan, menyadari bahwa manusia terkadang 

lemah di hadapan godaan, dan menumbuhkan kesadaran bahwa istiqamah 

adalah solusi, (2) dari dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu berusaha 
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menjaga hidayah dengan memperbanyak ibadah dan bedo’a, beribadah dengan 

rasa tulus kepada Allah, menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, dan (3) 

dari dimensi akhlak adalah seseorang yang selalu membangun komunitas 

istiqamah dalam kehidupannya sehari-hari, menjadikan diri sebagai hamba 

yang ma’rifah Allah, dan berusaha menjadi hamba yang selalu dalam naungan 

hidayah. 

n) Manusia religius berdasarkan ayat ayat ketujuh surah al-Fātiḥah adalah 

seseorang yang selalu menjadikan setiap kejadian sebagai cermin kehidupan, 

yang di dalamnya menggambarkan: (1) dari dimensi aqidah adalah seseorang 

yang meyakini bahwa Allah telah memberikan nikmat yang tiada terkira 

kepada manusia dan menyadari bahwa manusia memiliki sifat imitasi, (2) dari 

dimensi ibadah adalah seseorang yang selalu dan berdo’a agar terhindar dari 

jalan yang sesat, berusaha menjadi hamba yang bertipologi an'amta alaihim 

(orang yang mendapat nikmat) dangan tetap menjaga nikmat Allah, yaitu 

nikmat Islam, nikmat harta dan nikmat sehat, dan (3) dari dimensi akhlak 

adalah seseorang yang berkomitmen untuk bercermin dan hidup bersama 

orang-orang dengan tipolologi an'amta 'alaihim, berusaha menjadikan diri 

sebagai hamba yang selalu dalam nikmat Allah, dan menjadikan diri sebagai 

hamba yang tidak tersesat. 

2. Tujuan Bimbingan 

Model BBSA adalah sebuah model yang diperuntukkan untuk memfasilitasi 

peningkatan religiusitas siswa, yang digali dari operasionalisasi surah al-Fātiḥah. 

Sehubungan dengan itu, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam layanan 

BBSA adalah agar siswa yang dibimbing memiliki tiga dimensi religiusitas yang 

menjadi nilai pokok surah al-Fātiḥah, yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Dengan 

demikian, maka kualitas religiusitas ini ditandai dengan tingginya keimanan kepada 

Allah Swt, ketaatannya dalam melaksanakan ibadah dan tingginya kualitas akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari.  
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Secara operasional, tujuan tersebut dilihat dalam tujuan jangka pendek, 

yang merupakan operasionalisasi dari ayat demi ayat dalam surat al-Fātiḥah, yaitu 

agar siswa yang dibimbing dapat:  

a) Membiasakan diri untuk memulai sesuatu dengan membaca basmalah dan 

mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. 

b) Memiliki kebiasaan untuk bersyukur atas semua capaian hidup dan 

mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya.  

c) Berfikir positif kepada Allah Swt dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitas 

di dalamnya.  

d) Mengorientasikan seluruh hidupnya untuk akhirat dan mengaplikasikan nilai-

nilai religiusitasnya. 

e) Senantiasa beribadah dan berdo’a dan mengaplikasikan nilai-nilai 

religiusitasnya. 

f) Konsisten dalam komitmen dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. 

g) Bercermin pada semua kejadian dalam kehidupan dan mengaplikasikan nilai-

nilai religiusitasnya. 

3. Materi Bimbingan 

Dengan mengacu pada operasionalisasi ayat demi ayat dalam surah al-

Fātiḥah yang disusun dalam rumusan B5KB (Hefni, 2013), materi dalam layanan 

BBSA terdiri dari tujuh rumusan sebagai berikut: (1) Bismilllah setiap memulai 

aktivitas atau pekerjaan, (2) Bersyukur atas segala nikmat yang diterima, (3) 

Berpikir positif terhadap Allah dan berkasih sayang dengan sesama, (4) 

Berorientasi akhirat, (5) Beribadah dan berdo'a, (6) Konsisten dalam komitmen, dan 

(7) Bercermin.  

h.  Bismilah Setiap Memulai Pekerjaan 

Selain diperintahkan untuk memulai semua aktivitas dengan basmalah, 

dalam ajaran agama Islam kita juga disunnah untuk mengawali suatu pekerjaan 

yang baik dengan membaca ta’awwuż. Itulah sebabnya, selain diawali dengan 

pengenalan dan penjelasan tentang keutamaan surah Al-Fātiḥah kepada siswa, 

materi ini juga ditambah dengan penjelasan ta'awwuż, yaitu: A’ūżu billāhi min al-
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syaițāni al-rajīm. (Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk). 

Membaca ta'awudz di sini dilakukan karena alasan sebagai berikut: (1) ta'awwuż 

disunnahkan dibaca sebelum membaca surah al-Fātiḥah (QS. 16: 98), (2) ta'awwuż 

menyadarkan manusia bahwa dalam upaya manusia untuk melakukan kebaikan 

selalu dihalangi oleh setan, (3) dengan kesadaran tersebut, maka muncul tekad 

untuk memohon pertolongan Allah, dan (4) dengan tekad tersebut maka nilai-nilai 

al-Fātiḥah akan mudah diserap oleh siswa. Tujuan sesi ini adalah membiasakan 

siswa untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Swt.  

Setelah penanaman nilai dan pembiasaan ta'awwuż, kegiatan dilanjutkan 

dengan penjelasan ayat pertama surah al-Fātiḥah, yaitu: Bi ismi Allāh al-Rahmān 

al-Rahīm. Ada beberapa operasionalisasi nilai basmalah yang disampaikan, yaitu 

bahwa membaca basmalah menggambarkan integritas seorang muslim. Integritas 

tersebut ditandai dengan: menyertakan Allah dalam setiap aktivitas, merasa diawasi 

oleh Allah, meyakini bahwa setiap kemampuan datangnya dari Allah, takut 

melanggar hukum, memulai setiap aktivitas dengan membaca basmalah, 

bersemangat melakukan amal saleh, dan melakukan kebaikan atas nama Allah. 

Tujuan sesi ini adalah siswa memahami esensi dari makna dan kontekstualisasi 

basmalah serta menanamkan pada diri mereka, bahwa mereka harus membiasakan 

diri untuk mengucapkan basmalah ketika hendak mengerjakan sesuatu. Teknik 

yang digunakan adalah ceramah, eksplorasi dan kontrak perilaku. Sedangkan 

sumber dan media yang digunakan adalah meteri tentang makna Bismi Allāh al-

Rahmān al-rahīm dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Bersyukur atas Semua Nikmat 

Materi dengan tema bersyukur atas semua nikmat ini merupakan 

kontekstualisasi dari ayat kedua surah al-Fātiḥah: Al-Hamdu lilāhi rabbi al-

'ālamīn. Dengan materi ini siswa diharapkan mampu memahami esensi dari 

uangkapan rasa syukur, yaitu apresiasi rasa syukur yang tulus dari seorang anak 

manusia karena mandapatkan perhatian penuh sepanjang hidupnya dari Rabb 

sekalian alam. Dia ciptakan manusia dengan perangkat lengkap yang 

memungkinkannya untuk melaksanakan perintah-Nya; dia buka pintu-pintu rezeki 

untuk seluruh makhluk-Nya tanpa meminta mereka untuk membayar atau 
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memberikan sesuatu apapun kepada-Nya; dan juga mengajak manusia untuk meniti 

jalan menuju kenikmatan tanpa batas di surga-Nya.  

Nilai khusus yang hendak ditanamkan kepada siswa adalah: Meyakini 

segala nikmat bersumber dari Allah, bersyukur hanya kepada Allah, meyakini 

bahwa Allah pemelihara seluruh alam, tahu diri dan ingin berbakti, mengapresiasi 

nikmat dengan cara mengungkapkannya, menggunakan nikmat sesuai dengan 

amanah pemberi nikmat (syukur), berbagi dengan sesama, bahagia dan senang 

dengan nikmat yang ada, dan mengajak orang lain untuk menggunakan nikmat 

dengan rasa syukur. Teknik yang digunakan adalah pemutaran film pendek, 

ceramah, eksplorasi dan kontrak perilaku. Sedangkan sumber dan media bimbingan 

berupa meteri tentang makna dan kontekstualisasi Al-Hamdu lilāhi rabbi al-'ālamīn 

dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

j. Berpikir Positif kepada Allah dan Berkasih Sayang dengan Sesama 

Ayat ketiga surah AI-Fatihah, Al-Rahmān al-Rahmīn, dalam operasionali-

sasinya melahirkan tema berpikir positif kepada Allah dan berkasih sayang dengan 

sesama manusia. Tujuan sesi ini adalah agar siswa memiliki pemikiran yang positif 

kepada Allah, karena ternyata, sifat al-rahmān dan al-rahīm Allah meliputi semua 

rahmat dengan semua keadaaan dan lapangannya. Kalimat al-rahmān dan al-rahīm 

diulangi di dalam teks surah dalam ayat tersendiri, untuk menegaskan sifat yang 

jelas dan terang dalam masalah rububiyyah untuk menggambarkan hubungan yang 

abadi antara Rabb dengan hamba-Nya, antara al-Kholiq dengan makhluk-Nya, 

bahwa hubungan itu adalah hubungan rahmat (kasih sayang) dan pemeliharaan 

yang menghimpun pujian dan sanjungan.  

Nilai khusus yang hendak ditanamkan kepada siswa adalah: meyakini 

bahwa sifat Rahman dan rahim Allah meliputi segala rahmat-Nya, memiliki cara 

pandang positif terhadap realitas kehidupan, tidak goyah dalam mengadapi 

persoalan hidup, merasa diperhatikan oleh Allah dalam segala kondisi, 

mengapresiasi kasih ayang Allah dengan banyak beribadah, optimis bahwa 

ibadahnya diterima oleh Allah, berusaha menjadi hamba Allah yang bersifat kasih 

sayang dan empati dengan sesama. Teknik yang digunakan adalah ceramah, 

eksplorasi dan kontrak perilaku, sedangkan sumber dan media bimbingan adalah 
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meteri tentang makna Al-Rahmān al-Rahmīn dan bagaimana aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

k. Berorientasi Akhirat 

Materi dengan tema berorientasi akhirat ini berisikan tentang penjelasan 

makna dan kontekstualisasi surah keempat dari surah al-Fātiḥah, māliki yaumi al-

ddīn, dimana terjemahnya adalah: "Yang menguasai Hari Pembalasan". Sesi ini 

bertujuan untuk menyadarkan siswa, bahwa penempatan ayat ini setelah 

penyebutan sifat-sifat Allah Swt yang lalu, bukan sekedar untuk memaparkan sifat-

sifat-Nya, tetapi ia merupakan akibat dari sifat-sifat yang telah dipaparkan pada 

ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya menyifati Tuhan Yang Maha Esa itu 

dengan Rabb al-‘alamīn dan al-Rahmān al-Rahīm yang menunjukkan betapa 

sempurna kasih sayang-Nya terhadap makhluk dan bahwa perlakuan-Nya terhadap 

mereka adalah atas dasar pemeliharaan, bimbingan dan pendidikan yang mencakup 

perintah dan larangan guna kemaslahatan mereka, walaupun pada umumnya 

perintah dan larangan itu tidak sejalan dengan dorongan nafsu mereka, serta terasa 

berat olehnya. Dari sini terdorong oleh kekhawatiran adanya orang yang hanya 

mengandalkan rahmat dan kasih Allah serta pendidikan dan bimbingan-Nya yang 

disinggung sebelum ini, sehingga menyebabkan mereka mengabaikan tuntutan-

tuntutan Allah. Maka sangat perlu digarisbawahi bahwa Allah yang Rahmān dan 

Rahīm serta Pemeliahara dan Pembimbing itu juga adalah Dia Pemilik Hari 

Kemudian. Di sana kelak Dia akan memberi setiap jiwa balasan dan ganjaran sesuai 

dengan amal perbuatan mereka. Informasi itu diharapkan akan mendorong setiap 

siswa untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa ayat māliki yaumi al-ddīn mengajarkan pada 

manusia bahwa hidup ini tidak hanya selesai di dunia. Hidup akan berlanjut di 

akhirat, di mana kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup 

di dunia.  

Dengan mengacu pada makna tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa  

seorang muslim mesti bersikap visioner. Sikap ini ditandai dengan: meyakini atas 

kekuasaan Allah di dunia dan akhirat, meyakini bahwa hanya Allah yang 

mengetahui tibanya hari akhir, menyadari bahwa hidup akan berakhir, menyadari 
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bahwa segala perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan, mengasah 

kemampuan untuk mengubungkan amal hari ini dengan balasan kelak di akhirat, 

berpacu dengan waktu untuk melakukan amal-amal kebaikan, melakukan ibadah 

hanya ditujukan kepada Allah, mengasah kemampuan untuk mengatakan iya atau 

tidak, mengiasi diri dengan perilaku baik, mengiasi diri dengan mengindari perilaku 

buruk (larangan Allah), dan menjadikan diri sebagai hamba yang bertanggung 

jawab. Teknik yang digunakan adalah pemutaran film pendek, ceramah, eksplorasi 

dan kontrak perilaku, sedangkan sumber dan media bimbingan adalah meteri 

tentang makna māliki yaumi al-ddīn dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

l. Beribadah dan Berdo'a 

Kontekstualisasi ayat kelima dari surah al-Fātiḥah, iyyāka na'budu wa 

iyyāka nasta’īn melahirkan materi dengan tema beribadah dan berdo’a. Tujuan dari 

sesi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menanamkan tentang 

pentingnya ibadah dan berdo'a. Siswa ditunjukkan bahwa lafaż iyyāka na'budu 

bermakna berlepas diri dari segala kemusyrikan, sedangkan lafadz iyyāka nasta’īn 

menunjukkan makna berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri 

kepada Allah Swt sepenuhnya. Dengan kata lain, ayat ini mengajarkan pada 

manusia untuk senantiasa menetapkan pilihan bahwa dalam hidupnya hanya kepada 

Allah manusia beribadah, dan hanya kepada kepada Allah kita memohon 

pertolongan. lbadah dalam pengertian ini tentu saja mengacu pada bagaimana kita 

senantiasa berusaha untuk mematuhi perintah dan meninggalkan larangan-Nya.  

Dengan pemaknaan seperti ini mengantarkan kita pada simpulan bahwa 

seorang muslim adalah individu yang produktif. Produktivitas ini ditandai dengan 

kesadaran penuh bahwa seorang muslim harus: meyakini bahwa hanya kepada 

Allah manusia beribadah, meyakini hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan, 

memiliki kemampuan membaca kecenderungan orientasi hidup, berjanji untuk 

selalu berusaha taat beribadah, menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup, memahami 

makna ibadah secara utuh, menumbuhkan budaya untuk melapor dan memohon 

pertolongan Allah, mengenal waktu-waktu yang mustajab untuk berdo'a, mengenal 
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do'a-do'a pilihan, menjadikan ibadah sebagai kebiasaan hidup sehari-hari. Teknik 

yang digunakan adalah pemutaran film pendek, ceramah, eksplorasi dan kontrak 

perilaku, sedangkan sumber dan media bimbingan adalah meteri tentang makna 

iyyāka na'budu wa iyyāka nasta’īn dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

m. Konsisten dalam Komitmen 

Tema materi konsisten dalam komitmen terambil dari operasionalisasi ayat 

keenam surah al-Fātiḥah; ihdina al-shirāț al-mustaqīm (Tunjukkanlah kami jalan 

yang lurus). Ayat ini merupakan pernyataan seorang hamba tentang ketulusannya 

beribadah serta kebutuhannya kepada pertolongan Allah. Dengan ayat ini sang 

hamba mengajukan permohonan kepada Allah, yakni bimbing dan antarlah kami 

memasuki jalan yang lebar dan luas serta tetapkanlah hamba pada jalan itu. Sesi ini 

bertujuan untuk membantu konseli agar mampu menata diri menjadi seorang hamba 

yang selalu konsisten dalam komitmennya untuk beribadah dan memohon 

pertolongan hanya kepada Allah Swt.  

Dengan pemahaman seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa ayat ini 

menggambarkan daya tahan seorang muslim. Dalam kaitan ini, seorang muslim 

harus: mayakini bahwa hidayah datangnya dari Allah, menumbuhkan kesadaran 

bahwa jalan hidup berliku, menumbuhkan kesadaran bahwa dalam menjalani hidup 

manusia penuh dengan godaan, menyadari bahwa manusia terkadang lemah di 

hadapan godaan, menumbuhkan kesadaran bahwa istiqamah adalah solusi, 

memelihara hidayah dengan perbanyak ibadah dan berdo’a, beribadah dengan rasa 

tulus kepada Allah, menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, membangun 

komunitas istiqamah, menjadikan diri sebagai hamba yang ma’rifah Allah, dan 

berusaha menjadi hamba dalam naungan hidayah Allah. Teknik yang digunakan 

adalah bermain games, Pemutaran film pendek, ceramah, eksplorasi dan kontrak 

perilaku, sedangkan sumber dan media bimbingan adalah meteri tentang makna 

lhdina al-Shirāth al-mustaqīm dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-

hari. 
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n. Bercermin (Mengambil I’tibar dari Kehidupan Orang Lain) 

Kontekstualisasi ayat ketujuh surah al-Fātiḥah; shiraț al-lażīna an'amta 

'alaihim, gairi al-magḍūbi 'alaihim wala al-ḍḍāllīn (Yaitu jalan orang-orang yang 

telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang 

dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat) menghasil tema materi 

bercermin. Sesi ini bertujuan menanamkan pada diri siswa bahwa manusia dituntut 

untuk selalu berusaha mencapai jalan yang benar, jalan yang telah dianugerahkan 

nikmat oleh Allah dengan sembari mohon petunjuk kepada Allah sebagai penguasa 

alam raya ini. Upaya ini dilakukan agar kita tidak termasuk pada golongan orang 

yang mendapat murka Allah akibat dari mereka mengenal kebenaran namun enggan 

mengikutinya. Upaya ini juga dilakukan agar siswa tidak terperosok pada jalan 

kesesatan.  

Pemaknaan tersebut melahirkan operasionalisasi dari ayat ketujuh surah al-

Fātiḥah, yaitu bahwasanya seorang muslim dalam hidupnya harus bisa bercermin 

dari lngkungan sekitarnya, agar bisa menjadi seorang pembelajar yang cerdas, yaitu 

seorang pembelajar yang: meyakini bahwa Allah telah memberikan nikmat yang 

tiada terkira kepada manusia, menyadari bahwa manusia memiliki sifat imitasi, 

berusaha menjadi hamba yang bertipologi an'amta alaihim (orang mendapat 

nikmat) dengan tetap menjaga tiga nikmat Allah, yaitu nikmat Islam, nikmat harta 

dan nikmat sehat), selalu berusaha dan berdo’a agar terhindar dari jalan yang 

dimurkai Allah, juga terhindar dari jalan yang sesat. Teknik yang digunakan adalah 

pemutaran film pendek, ceramah, eksplorasi dan kontrak perilaku, sedangkan 

sumber dan media bimbingan adalah meteri tentang makna Shiraț al-lażīna an'amta 

'alaihim, gairi al-magḍūbi 'alaihim wala al-ḍḍāllīn dan bagaimana aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Sistem dan Prosedur Bimbingan 

Model BBSA diluncurkan dengan mengacu pada sistem dan prosedur 

bimbingan dan konseling komprehensi sebagai berikut: 
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a. Layanan Dasar Bimbingan  

Layanan dasar bimbingan dalam sistem bimbingan dan konseling 

komprehensif, diberikan kepada seluruh siswa dalam rangka membantu mereka 

mencapai perkembangan semua potensi yang dimilikinya secara optimal. Layanan 

ini diberikan secara sistematis dalam bentuk kegiatan-kegiatan kelas maupun luar 

kelas.  

Terkait dengan BBSA, layanan ini diberikan untuk memfasilitasi 

perkembangan semua dimensi religiusitas siswa. Dengan demikian, pada layanan 

dasar ini, semua anak akan mendapatkan layanan peningkatan religiusitas yang 

mencakup dimensi aqidah, ibadah dan akhlak. Dengan layanan ini diharapkan 

perkembangan seluruh dimensi religiusitas siswa dapat berkembang secara optimal. 

Dalam praktiknya, layanan dasar bimbingan religiusitas siswa dilakukan 

dengan menggunakan struktur dari isi surat Al-Fatihah. Sehubungan dengan hal 

tersebut, dalam mengaplikasikan layanan BBSA ini dilaksanakan dalam tiga 

kegiatan pokok, yaitu (1) Acara Pembukaan dan Prestest, (2) Tujuh Bimbingan 

B5KB dan (3) Posttest dan Acara Penutupan. 

4) Acara Pembukaan dan Pretest 

Acara pembukaan dilakukan secara seremonial yang melibatkan pihak 

manajemen sekolah. Kegiatan pembukaan dilakukan dengan sesingkat mungkin, 

dengan susunan acara sebagai berikut: pembacaan dan terjemah surah al-Fātiḥah, 

sambutan Kepala Sekolah sekaligus membuka acara secara resmi, ucapan selamat 

datang dari pembimbing dan menjelaskan apa urgensi mengikuti kegiatan 

bimbingan ini. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pretest yang dilakukan 

untuk mengetahui tingkat religiusitas siswa sebelum mengikuti sesi bimbingan. 

Kegiatan pretest diawali dengan menjelaskan tujuan dilakukan pretest dan 

memaparkan secara singkat karakteristik instrumen yang digunakan serta tatacara 

pengisiannya. Pengisian angket dilakukan di dalam kelas dan dipandu oleh 

pembimbing dengan cara membacakan pernyataan demi pernyataan. Hal ini 

dilakukan agar pengisian angket bisa berjalan dengan baik, tidak asal-asalan, dalam 

arti siswa bisa mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
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5) Tujuh Bimbingan B5KB 

Istilah B5KB sendiri diambil dari tujuh rumusan hasil operasionalisasi ayat 

demi ayat dalam surah al-Fātiḥah dari Hefni (2013), yang terdiri dari: (a) Bismilllah 

setiap memulai pekerjaan. (b) Bersyukur atas segala nikmat yang diterima, (c) 

Berpikir positif terhadap Allah dan berkasih sayang dengan sesama. (d) 

Berorientasi akhirat. (e) Beribadah dan berdo'a. (f) Konsisten dalam komitmen. (g) 

Bercermin. Itulah sebabnya, dalam BBSA tujuh prosedur bimbingan dasar ini 

disebut dengan Tujuh BImbingan B5KB. Tujuh rumusan tersebut selanjutnya 

dijadikan sebagai tema setiap sesi bimbingan. Dengan demikian, prosedur 

bimbingan utama ini dilakukan dalam tujuh sesi,  di mana masing-masing sesi 

disusun dalam tiga tahapan, yaitu tahap pembukaan, tahap inti dan tahap penutupan.  

d) Tahap Pembukaan 

Tahap pembukaan merupakan tahapan di mana pembimbing akan memulai 

setiap sesi bimbingan. Beberapa kegiatan pokok yang dilakukan dalam tahap ini 

adalah sebagai berikut: (1) salam pembuka, (2) menyampaikan tema, maksud, 

tujuan, dan waktu kegiatan dan (3) mengajak siswa untuk mengikuti dan 

berpartisipasi aktif selama proses bimbingan. Terkait dengan tema, maksud, tujuan 

kegiatan disesuaikan dengan materi atau ayat yang akan disampaikan, sebagaimana 

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.  

Khusus pada materi pertama, yaitu materi ayat pertama surah al-Fātiḥah, 

pembimbing terlebih dahulu memberikan materi pengantar yang berkenaan dengan 

pemahaman dan internalisai kepada siswa tentang nilai dan keagungan surat al-

Fātiḥah. Pada bagian ini, pembimbing menjelaskan betapa pentingnya surat al-

Fātiḥah dalam kehidupan seorang muslim, karena tidak sah salat seseorang tanpa 

membaca surah ini. Selain itu, siswa juga ditanamkan betapa pentingnya surah al-

Fātiḥah berdasarkan nama-nama surah ini berdasarkan informasi dari hadits nabi 

Muhammad Saw, yaitu al-Fātiḥah (pembuka), Ummu al-Kitab, Ummu al-Qur`ān, 

al-Sab’u al-Maṡani (tujuh yang berulang-ulang), al-Qur`ān al-Aẓim, al-Kafiyah 

(cukup), al-Syifa (obat), al-Ruqiyah. Materi pengantar ini diberikan dengan tujuan 

agar siswa mempunyai rasa memiliki dan merasa betapa pentingnya surah al-

fatihah, sehingga mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk mengetahui, 
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memahami dan menghayati isinya serta menjadikan amalan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Selain diawali dengan pengenalan dan penjelasan tentang keutamaan surah 

Al-Fātiḥah kepada siswa, prosedur pada sesi awal ini juga ditambah dengan 

penjelasan ta'awwuż, yaitu: A’ūżu billāhi min al-syaițāni al-rajīm. (Aku berlindung 

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk). Membaca ta'awwuż di sini 

dilakukan karena alasan sebagai berikut: (1) ta'awwuż disunnahkan dibaca sebelum 

membaca surah al-Fātiḥah (QS. 16: 98), (2) ta'awwuż menyadarkan manusia 

bahwa dalam upaya manusia untuk melakukan kebaikan selalu dihalangi oleh setan, 

(3) dengan kesadaran tersebut, maka muncul tekad untuk memohon pertolongan 

Allah, dan (4) dengan tekad tersebut maka nilai-nilai al-Fātiḥah akan mudah 

diserap oleh siswa. Tujuan sesi ini adalah membiasakan siswa untuk senantiasa 

memohon perlindungan kepada Allah Swt. 

e) Tahap Inti 

Disebut sebagai tahap inti, karena tahap inti merupakan tahapan pokok 

dalam proses bimbingan. Tahap ini dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai 

berikut: (1) Memperdengarkan ayat. (2) Penjelasan makna dan operasionalisasi 

ayat. (3) Kisah di seputar makna ayat. (4) Diskusi terfokus. (5) Identifikasi nilai-

nilai ayat. (6) Kontrak perubahan perilaku. (7) Rencana aksi. 

Tujuh materi kegiatan dalam tahap inti ini telah disusun dalam bentuk power 

point yang dibuat semenarik mungkin, sehingga bisa mengundang daya tarik siswa. 

Dalam pelaksanaannya pembimbing bisa mengembangkan materi sesuai dengan 

konteks dan pengetahuan yang dimilikinya. Khusus pada materi kisah di seputar 

ayat, materi disajikan dalam bentuk film pendek, yang telah disesuaikan dengan 

makna pokok dalam ayat. Dengan pemutaran film ini, diharapkan siswa akan lebih 

mudah dalam menginternalisasi nilai-nilai yang hendak ditanamkan dari ayat yang 

sekaligus menjadi tema setiap sesi materi. 

Diskusi terfokus dalam kegiatan ini dilakukan untuk membahas nilai apa 

saja yang terkandung dalam ayat yang disampaikan, selanjutnya didiskusikan pula 

bagaimana aplikasinya dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses 

diskusi ini pembimbing dituntut untuk bisa membuat diskusi berjalan secara 
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dinamis, yang melibatkan semua siswa. Dalam praktiknya, siswa dapat dibagi 

menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga pengelolaan dan peng-awasannya 

dapat dilakukan dengan lebih intensif. 

Kontrak perilaku dan rencana aksi dibuat sebagai panduan dan persiapan 

siswa untuk menindaklanjuti materi bimbingan dalam bentuk perbuatan nyata di 

rumah masing-masing dan di masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi materi 

bimbingan dalam tindakan nyata ini dikontrol dengan Buku Kendali Perilaku Pasca 

Bimbingan yang sengaja disusun sebagai suplemen Model BBSA untuk dijadikan 

pegangan siswa. Dalam upaya mengontrol perubahan perilaku siswa ini 

pembimbing bekerja sama dengan orangtua, yaitu melibatkan orangtua untuk 

menandatangani Form Aktivitas Religius Harian siswa (Buku Kendali terlampir). 

Pelaksanaan setiap sesi bimbingan dilakukan dalam ruang kelas dan jika 

memungkinkan untuk sesi tertentu pelaksanaannya di alam terbuka. Penyajian 

materi bimbingan dan pengenalan keterampilan baru menggunakan bantuan 

komputer, LCD, dan beberapa media dalam bentuk audio dan grafis serta film dan 

games. 

f) Tahap Penutupan 

Tahap penutupan adalah tahap di mana pembimbing akan mengakhiri setiap 

sesi dalam proses bimbingan. Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan: (1) Menyampaikan rangkuman. (2) Memberikan motivasi. (3) Salam 

penutup. Penyampaian rangkuman dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat 

dengan mudah mengingat isi pokok dan nilai-nilai yang terkandung dalam materi 

bimbingan. Sedangkan pemberian motivasi dimaksudkan agar siswa selalu 

terdorong untuk mengamalkan beberapa nilai yang terkandung dalam materi 

bimbingan. Selain itu, motivasi juga diarahkan untuk membuat siswa mempunyai 

keinginan yang kuat untuk bisa mengikuti semua rangkaian kegiatan bimbingan 

hingga sesi terakhir. 

6) Posttest dan Acara Penutupan 

Kegiatan postest dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana peningkatan religiusitas siswa setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 
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dalam program BBSA. Kegiatan ini diawali dengan membagikan instrumen 

posttest untuk mengetahui keefektifan program intervensi. Sama seperti pada 

proses pretest, kegiatan posttest juga dilakukan dengan dipandu oleh pembimbing 

dengan cara membacakan pernyataan demi pernyataan, sedangkan siswa tinggal 

memberikan tanda centang (√) sesuai dengan apa yang dirasakan terkait dengan 

pernyataan dalam instrumen tersebut.  

Setelah pengisian angket selesai, kegiatan dilanjutkan dengan acara 

penutupan. Acara ini terdiri dari beberapa mata acara, seperti pembacaan surah al-

Fātiḥah beserta terjemahannya, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang 

tinggi terhadap partisipasi siswa yang telah berkenan mengikuti program 

bimbingan. Kegiatan diakhiri dengan memperdengarkan lagu Suci dalam Debu 

yang syairnya telah diubah dalam nuansa keislaman. 

b. Layanan Perencanaan Individual  

Layanan perencanaan individual dalam sistem bimbingan dan konseling 

komprehensif, dimaksudkan sebagai layanan bantuan yang diberikan kepada siswa 

agar mampu membuat dan mengimplementasikan perencanaan masa depannya 

setelah melakukan telaah yang mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya.  

Berkaitan dengan pengembangan religiusitas dalam BBSA, konselor 

memfasilitasi anak untuk membuat perencanaan individu terkait dengan program 

harian, mingguan dan seterusnya dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dapat 

menstimulasi perkembangan religiusitas siswa. Konselor juga membantu siswa 

dalam mengiplementasikan perencanaan pengembangan religiusitasnya serta 

melakukan evaluasi diri agar rencana tersebut berjalan secara konsisten dan 

mendapatkan hasil yang baik. Aplikasi dari layanan perencanaan individu dalam 

BBSA dilakukan dengan menggunakan buku Kendali Perilaku Religius 

Pascabimbingan (terlampir).  

c. Layanan Dukungan Sistem  

Layanan dukungan sistem dalam layanan bimbingan dan konseling 

komprehensif adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk 
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memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara 

menyeluruh. Sehubungan dengan pengembangan religiusitas siswa dalam BBSA, 

dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen, baik tingkat 

penyelenggara pendidikan maupun manajemen sekolah sangat dibutuhkan oleh 

konselor. Misalnya, dalam rangka mengembangkan aspek akhlak, di mana anak 

diharapkan mampu mengembangkan hubungan dengan lingkungan dengan saling 

menghormati, menerima, dan empati maka dibuatlah program agar anak senang 

berteman dengan siapapun, dengan tanpa mempermasalahkan ras, agama, suku dan 

sebagainya. Selain itu, konselor harus dapat berkerjasama dengan seluruh unsur 

sekolah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan 

kehidupan religius siswa. Bahkan konselor mesti berkerjasama dengan orangtua, 

agar orang tua juga mampu menciptakan suasana religius di rumah mereka masing-

masing (memanfaatkan Buku Kendali Perilaku Religius Pascabimbingan). 

5. Prinsip Layanan Model BBSA 

Selain mengacu pada sistem layanan bimbingan dan konseling 

komprehensif dan menempuh prosedur sebagaimana dijelaskan di atas, layanan 

dalam BBSA juga mengacu pada prinsip-prinsip berdakwah, sebagaimana 

disebutkan dalam al-Qur`ān surah al-Nahl ayat 125 sebagai berikut: 

ۡحَسُنۚ إِنه َربهَك هُ 
َ
َو ٱۡدُع إََِلَٰ َسبِيِل َربدَِك بِٱۡۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلََسَنةِِۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهِِت ِِهَ أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن  
َ
ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
 أ

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

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

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

petunjuk. 

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt memberikan tiga cara yang dapat kita 

lakukan guna mengajak manusia untuk taat menjalankan agamanya, yaitu dengan 

menggunakan cara al-ḥikmah (mengedepankan kedalaman makna dan kelembutan 

tutur kata), al-mau'iẓah al-ḥasanah (mengarah pada pemberian nasehat yang 

disertai dengan pengalaman dan keteladanan) dan dengan menggunakan cara jidal 
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atau mujadalah (melibatkan dialog, diskusi bahkan debat yang argumentatif). 

Ketiga cara dakwah tersebut, dalam konteks BBSA dijadikan sebagai prinsip 

layanan. 

a. Prinsip Al-Ḥikmah 

Al-Ḥikmah menurut beberapa mufasir Al-Maraghi (w. 1945); Shihab (2010: 

775); Quthb (2003); berarti perkataan yang jelas disertai dalil atau argumen yang 

dapat memperjelas kebenaran dan menghilangkan keraguan. Al-Ḥikmah adalah 

pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. Al-Ḥikmah 

juga berarti sebagai sesuatu yang bila digunakan/ diperhatikan akan mendatangkan 

kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau yang lebih besar, serta menghalangi 

terjadinya muḍarat atau kesulitan yang besar atau yang lebih besar. Al-ḥikmah juga 

bermakna nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada 

perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara seimbang. Al-ḥikmah adalah 

sesuatu yang mengenai kebenaran berdasarkan ilmu dan akal. Al-ḥikmah juga 

berarti argumen yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan, tidak 

mengandung kelemahan tidak juga kekaburan. Dalam pelaksanaannya, dengan al-

ḥikmah berarti menyampaikan sesuatu dengan melihat situasi dan kondisi objek 

dakwah. Seorang da’i harus menyesuaikan kadar materi dakwah yang disampaikan 

dengan kondisi objektif sasaran dakwah, sehingga mereka tidak merasa terbebani 

terhadap perintah agama (materi dakwah) tersebut.  

Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut, dalam konteks BBSA, prinsip 

al-ḥikmah dimaksud adalah penyampaian materi bimbingan dengan perkataan yang 

lemah lembut namun tegas dan benar berdasarkan ilmu melalui argumentasi yang 

dapat diterima oleh akal dengan dialog menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan 

tingkat kepandaian dan bahasa yang dikuasai siswa. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai materi bimbingan yang diberikan, 

sehingga materi yang disampaikan kepada siswa diterima dengan baik dan 

sempurna sesuai maksud yang diinginkan oleh pembimbing (konselor). Dengan 

metode ini diharapkan siswa mampu memahami, mengahayati dan mengamalkan 

nilai-nilai religiusitas, baik dalam dimensi aqidah, ibadah dan akhlak, yang digali 

melalui kontekstualisasi ayat demi ayat dalam surah Al-Fātiḥah. 
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d. Prinsip Al-Mau'iẓah Al-Ḥasanah 

Al-mau'iẓah, dalam pemahaman para mufasir Jalalain (Tamim: 2012);  

Shihab (2010: 776); terambil dari kata wa’aẓa yang berarti nasihat. Al-Mau’iẓah 

berarti memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan 

taraf pengetahuan objeknya. Mau’iẓah juga bermakna uraian yang menyentuh hati 

yang mengantar kepada kebaikan. Mau’iẓah hendaknya disampaikan dengan 

ḥasanah/baik. Mau’iẓah bisa mengenai hati sasaran bila ucapan yang disampaikan 

itu disertai dengan pengalaman dan keteladanan dari yang menyampaikannya. 

Inilah yang bersifat ḥasanah. Singkatnya, Al-mau’iẓah adalah pemberian nasehat 

yang disertai dengan keteladanan yang baik.  

Berdasarkan pengertian di atas, makna a-mau’iẓah al-ḥasanah, dalam 

konteks layanan BBSA, dapat dimaknai sebagai prinsip pelengkap dari upaya 

bimbingan yang menggunakan kata-kata yang tepat, yaitu dengan pemberian suri 

tauladan dari pembimbing (konselor). Bimbingan dan nasehat itu harus pula 

dibarengi dengan contoh kongkrit dengan maksud untuk ditiru oleh siswa. Dalam 

kaitan ini, selain menjadikan dirinya sebagai suritauladan yang baik, konselor juga 

harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, artinya, perilaku 

seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru bidang studi (lebih-

lebih guru agama), staf tata usaha dan komponen-komponen sekolah lainnya, harus 

berperilaku yang baik, yang bisa dijadikan teladan bagi siswa. 

e. Prinsip Al-Mujādalah 

Menurut Shihab (2010: 776) , kata jādilhum terambil dari kata jidāl yang 

bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi 

dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh 

semua orang maupun hanya mitra bicara. Selanjutnya, jidal juga bermakna 

perdebatan dengan cara yang terbaik yaitu dengan logika dan retorika yang halus, 

lepas dari kekerasan dan umpatan. Sedangkan perintah berjadil disifati dengan kata 

aḥsan (yang terbaik), bukan sekedar yang baik. Dalam perspektif Shihab (2010: 

776), jadil terdiri dari tiga macam, yaitu: (1) jadil yang buruk adalah yang 

disampaikan dengan kasar, yang mengundang kemarahan lawan, serta yang 

menggunakan dalil-dalil yang tidak benar, (2) jadil yang baik adalah yang 



 
 

147 
 

disampaikan dengan sopan, serta menggunakan dalil-dalil atau dalih walau hanya 

yang diakui oleh lawan, dan (3) jadil yang terbaik adalah yang disampaikan dengan 

baik, dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan. Selanjutnya 

mengutip pendapat Thahir Ibn ‘Asyur, Shihab (2010: 777) mengatakan bahwa 

“jadil” adalah bagian dari hikmah dan mauiẓah. Hanya saja, karena tujuan jidal 

adalah meluruskan tingkah laku atau pendapat sehingga sasaran yang dihadapi 

menerima kebenaran, kendati ia tidak terlepas dari hikmah dan mauizhah, ayat itu 

menyebutnya secara tersendiri berdampingan dengan keduanya guna mengingat 

tujuan dari jidal itu. Sementara itu, dalam tafsir Jalalain (Tamim: 2012) dijelaskan 

bahwa jadil/jidāl maksudnya perdebatan dengan debat terbaik, seperti menyeru 

manusia kepada Allah dengan ayat-ayat-Nya dan menyeru manusia kepada hujjah. 

Hujjah di sini maksudnya adalah berdebat dengan mengeluarkan pendapat yang 

kebenarannya dapat dipahami oleh akal dan diyakini oleh hati. 

(http://abusyauqitamim.wordpress.com).  

Dari beberapa penjelasan di atas, makna dasar al-mujadalah adalah adu 

argumentasi atas suatu kebenaran yang didasarkan pada cara yang terbaik yaitu 

dengan logika dan retorika yang halus sehingga lawan diskusi dapat menerimanya. 

Dengan makna substansi ini, maka dalam konteks layanan BBSA dapat 

diperumpamakan dengan konfrontasi. Dengan demikian, dalam proses bimbingan 

dengan situasi dan siswa tertentu, seorang konselor dapat saja menggunakan cara 

berdiskusi bahkan mengarah pada debat dan konfrontasi yang dilakukan dengan 

penggunaan logika dan retorika yang terbaik. Al-mujadalah juga dapat dilakukan 

dalam kegiatan diskusi terfokus di kalangan siswa. Pembimbing mengarahkan 

siswa untuk beradu argumentasi bahkan bisa mengarah pada debat. Dalam situasi 

ini siswa dapat mempertahankan pendapatnya masing-masing dengan argumentasi 

yang benar dan masuk akal, akan tetapi harus tetap dalam pengawasan konselor 

agar proses adu argumentasi dan debat tersebut tidak mengarah pada debat dalam 

konotasi “debat kusir”. 

http://abusyauqitamim.wordpress.com/
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6. Kompetensi Konselor dalam Implementasi BBSA 

Dalam praktiknya, implementasi layanan BBSA harus dilakukan oleh 

konselor yang tepat. Dalam hal ini, peningkatan religiusitas siswa dengan layanan 

BBSA harus dilakukan oleh konselor dengan kompetensi sebagai berikut: 

a. Hafal redaksi dan terjemah surah al-Fātiḥah. 

b. Memahami nilai-nilai religiusitas yang terkandung dalam surah al-Fātiḥah. 

c. Memahami penyebab rendahnya religiusitas siswa. 

d. Memahami kondisi lingkungan yang menjadi pemicu rendahnya religiusitas 

pada siswa. 

e. Memahami asumsi dasar dan keyakinan utama tentang siswa yang rendah 

religiusitasnya. 

f. Mampu menciptakan lingkungan yang dapat menstimulasi peningkatan 

religiusitas siswa. 

g. Mempunyai keterampilan mengaplikasikan Bimbingan Berbasis Surah Al-

Fātiḥah. 

Kompetensi-kompetensi tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

layanan BBSA ini dilakukan sesuai dengan sistem dan proedur yang telah 

ditentukan.  

7. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan 

Evaluasi dalam layanan BBSA dimaksudkan untuk menjamin ketercapaian 

tujuan akhir bimbingan, yaitu agar siswa memiliki tiga dimensi religiusitas yang 

menjadi nilai pokok surah al-Fātiḥah: akidah, ibadah dan akhlak. Sehubungan 

dengan itu, keberhasilan dari layanan BBSA ini juga diukur dari sejauh mana 

peningkatan religisusitas siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan.  

Selanjutnya, karena secara khusus layanan BBSA dirancang dari 

operasionalisasi ayat demi ayat dalam surat al-Fātiḥah, maka keberhasilan 

bimbingan akan dilihat dari peningkatan religiusitas siswa berdasarkan surah al-

Fātiḥah, yaitu sejauh mana siswa mampu melaksanakan operasionalisasi surah al-

Fātiḥah sebagai berikut: 
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1) Dapat membiasakan diri untuk memulai sesuatu dengan membaca basmalah 

dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasya. 

2) Dapat memiliki kebiasaan untuk bersyukur atas semua capaian hidup dan 

mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. 

3) Dapat berfikir positif kepada Allah Swt dan mengaplikasikan nilai-nilai 

religiusitasnya. 

4) Senantiasa mengorientasikan seluruh hidupnya untuk akhirat dan 

mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. 

5) Senantiasa beribadah dan berdo’a dan mengaplikasikan nilai-nilai 

religiusitasnya. 

6) Konsisten dalam komitmen dan mengaplikasikan nilai-nilai religiusitasnya. 

7) Dapat bercermin dari semua kejadian dalam kehidupan dan mengaplikasi-kan 

nilai-nilai religiusitasnya. 

Evaluasi dilakukan dua kali, yaitu evaluasi setiap akhir sesi bimbingan dan 

evaluasi setelah semua sesi bimbingan dilakukan. Evaluasi setiap akhir sesi 

dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan proses setiap sesi bimbingan. 

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan Buku Kendali Perilaku 

Pascabimbingan, yaitu dengan mengisi form yang berisikan nilai-nilai religiusitas 

yang disarikan dari operasionalisasi ayat demi ayat dalam surah al-Fātiḥah. Siswa 

diminta untuk mengisi form tersebut dengan membubuhkan tanda centang (√) pada 

kolom pilihan sesuai dengan pelaksanaan nilai-nilai religiusitas setiap sesi oleh diri 

mereka masing-masing.  

Sementara itu, evaluasi akhir dilakukan untuk melihat keberhasilan layanan 

BBSA secara keseluruhan. Evaluasi ini dilakukan dengan melakukan posttest dan 

dengan mengisi form refleksi akhir yang berisi testimoni masing-masing siswa 

setelah mengkuti seluruh sesi bimbingan. Form refleksi akhir ini tersedia pada 

bagian akhir dari Buku Kendali Perilaku Religius Pasca Bimbingan. 
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D. Hasil Uji Coba Lapangan Model Bimbingan Berbasis Surah 

Al-Fātiḥah  

Model BBSA ini telah melalui serangkaian ujicoba dalam rangka melihat 

sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan religiusitas siswa di SMP Negeri 

9 Pontianak. Pelaksanaan ujicoba dilakukan oleh konselor sekolah yang 

sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dari peneliti. Selain itu, dalam proses 

pelaksanaannya, konselor juga dalam pengawasan dan supervisi peneliti dalam 

rangka menjamin bahwa pelaksanaan bimbingan berjalan sesuai dengan prosedur 

bimbingan yang telah ditentukan. Secara rinci, hasil ujicoba tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Hasil Analisis Data Uji Coba Lapangan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain Quasi Eksperimen 

Nonequivalent Control Group Design. Dengan desain ini, kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol masing-masing diberikan pretest dan posttest. Uji efektivitas 

model dilakukan dengan mencari gain score pretest dan posttest dari kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol melalui uji t (two indpendent sample t test).   

Uji beda dua rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas (two 

indpendent sample t test) merupakan teknik uji statistik parametrik, sehingga harus 

memenuhi dua uji asumsi, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas 

(kesetaraan).  

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov, dengan ketentuan, data dikatakan mengikuti distribusi 

normal jika nilai signifikansi > alpha (α=0.05). Pada penelitian ini uji Kolmorov 

Smirnov dilakukan dengan menggunakan bantuan package software statistik SPSS 

19.00 for Windows. Ringkasan Uji Normalitas data pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.6 berikut: 
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Tabel 4. 6 
Uji Normalitas Data 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRE TEST control .175 35 .008 .926 35 .021 

experiment .141 35 .075 .955 35 .165 

POST TEST control .073 35 .200* .987 35 .953 

experiment .099 35 .200* .969 35 .406 

GAIN SKOR control .171 35 .011 .909 35 .007 

experiment .087 35 .200* .977 35 .651 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Data Olahan SPSS 19.00, Tahun 2014.  

Berdasarkan Tabel 4. 6, dapat diketahui bahwa skor tingkat religiusitas 

siswa pada pretest kelompok kontrol dan gain score kelompok kontrol pada uji 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov memiliki nilai signifikansi < 

0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari alpha (α = 0.05), maka dapat 

disimpulkan bahwa data tidak memenuhi asumsi distribusi normal.  

Untuk mengatasi problem pemenuhan asumsi normalitas dalam uji t (t test) 

dapat dilakukan dengan beberapa jalan, diantaranya transformasi data dan 

pemeriksaan outlier. Dalam penelitian ini, sebagai tindak lanjutnya dilakukan 

pemeriksaan outlier dengan teknik BoxPlot (Dan Dan dan Ijeoma (2013: 9). Hasil 

pemeriksaan dengan teknik BoxPlot tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:  

 

Grafik 4.1 
BoxPlot Hasil Pemeriksaan Outlier 
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Berdasarkan hasil pemeriksaan outlier pada data yang tidak normal yaitu 

nilai pre test, sebagaimana terlihat pada grafik 4.19, diketahui terdapat 7 outlier 

pada data sebagai berikut: 2, 10, 14, 24, 49, 59 dan 62. Tindak lanjut dari 

terdeteksinya 7 outlier pada data tersebut adalah dilakukan pembuangan outlier. 

Setelah outlier dikeluarkan dari data, peoses selanjutnya adalah melakukan uji 

normalitas ulang. Hasil dari proses uji normalitas ulang tersebut, dapat dilihat dalam 

bentuk tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 
Uji Normalitas Data Ulang 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statisti
c df Sig. Statistic df Sig. 

PRE TEST control .099 32 .200* .983 32 .891 

experiment .094 32 .200* .985 32 .918 

POST TEST control .086 32 .200* .981 32 .816 

experiment .106 32 .200* .970 32 .490 

GAIN SKOR control .143 32 .093 .972 32 .563 

experiment .083 32 .200* .975 32 .634 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 

Berdasarkan table 4.7 diketahui bahwa semua data telah terdistribusi 

normal. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang lebih besar dari nilai alfa (α = 

0,05). Dengan demikian, maka analisis dapat dilanjutkan. 

b. Uji Homogenitas (Kesamaan Varians) 

Sama halnya dengan uji normalitas, uji homogenitas atau kesamaan varians 

diperlukan dalam uji  t dua sampel bebas. Uji kesamaan varians dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan uji Levene’s atau Levene’s Test. Kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis nol (H0) adalah: Jika probabilitas signifikansi 

> alpha (0,05) maka H0 ditolak, artinya: Varians total skor siswa tidak homogen, 

dan sebaliknya jika signifikansi <0.05, maka H0 diterima, artinya: Varians total skor 

siswa relatif homogen.  

Pengujian dilakukan dengan bantuan package software statistik SPSS 19.00 

for windows, hasil analisis diringkas dalam Tabel 4. 8 berikut: 
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Tabel 4. 8 
Uji Homogenitas (Uji Kesamaan Varians)  
Dengan Menggunakan Uji Levene’s Test 

 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

GAIN SKOR Equal variances assumed .280 .599 

Equal variances not assumed   
Sumber: Data Olahan SPSS 19.00, Tahun 2014. 

Berdasarkan uji homogenitas atau uji kesamaan varians pada Tabel 4.8, 

dapat diketahui bahwa variansi gain skor nilai posttes siswa kelas kontrol dan 

posttest kelas perlakuan memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari alpha 

(0.05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan di dalam 

penelitian ini memiliki varian yang relatif sama (homogen), sehingga selanjutnya 

dapat dilakukan uji t, karena data telah memenuhi asumsi homogenitas. 

c. Uji Perbedaan Efektivitas Model BBSA dalam Meningkatkan Religiusitas 

Siswa  

Uji t dua sampel yang saling bebas (independent t test) digunakan untuk 

membandingkan apakah kedua kelompok data memiliki kesamaan atau berbeda 

dengan tujuan untuk membandingkan karakteristik individu di dalam sekelompok 

data dengan rata-ratanya. Ketentuan dalam melakukan uji t adalah: jika t hitung > t 

tabel atau probabilitas signifikansi < tingkat alpha, maka tolak Hipotesis Nol (Ho).  

Hipotesis penelitian berbunyi: “Model Bimbingan Berbasis Surah Al-

Fātiḥah efektif untuk meningkatkan religiusita siswa dibandingkan dengan Model 

BIMTAQ (Kontrol)”.  Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 : µ eksperimen = µ kontrol 

H1 : µ eksperimen > µ kontrol 

Untuk mengetahui efektivitas Model Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah 

(Model BBSA) dalam meningkatkan religiusitas siswa dalam penelitian ini, dapat 

dilihat dari ringkasan uji t menggunakan Package Software SPSS 19.00 for 

Windows pada Tabel 4. 9 berikut. 
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Tabel 4. 9 
Perbandingan Rata-Rata Religiusitas Siswa  

Menggunakan Model BBSA dengan Model BIMTAQ  

 
t-test for Equality of Means 

t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

GAIN SKOR Equal variances assumed -16.555 62 .000 -77.438 

Equal variances not assumed -16.555 61.906 .000 -77.438 

Sumber: Data Olahan SPSS 19.00, Tahun 2014.  

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji t pada Tabel 4. 

22, dengan asumsi varians sama yang telah dipenuhi, diperoleh nilai t hitung (t 

statistik) sebesar -16,555 dengan signifikansi 0.00, karena nilai signifikansi <0.05, 

maka H0 ditolak, artinya: terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas 

Model BBSA dalam meningkatkan religiusitas siswa. 

Untuk mengetahui apakah Model BBSA lebih efektif dalam meningkatkan 

religiusitas siswa dibandingkan dengan model BIMTAQ, dapat dilihat dari rata-

rata, simpangan baku (standar deviasi) dan standar eror pada uji statistik deskriptif 

sebagai berikut:  

Tabel 4.10 
Analisis Deskriptif Total Skor Tingkat Religiusitas Siswa  

dengan Model BIMTAQ dan Model BBSA 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

POST TEST KONTROL 32 444.59 9.147 1.617 

PERLAKUAN 32 526.28 10.717 1.895 

PRE TEST KONTROL 32 346.44 16.046 2.837 

PERLAKUAN 32 350.69 14.978 2.648 

Sumber: Data Olahan SPSS 19.00, Tahun 2014.  

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.10, diperoleh rata-rata total 

skor posttes kelas kontrol dengan perlakuan menggunakan model BIMTAQ adalah 

sebesar 444,59 dengan simpangan baku sebesar 9,15 dan standar error sebesar 1,62, 

sedangkan rata-rata total posttest kelas eksperimen setelah perlakuan menggunakan 

Model BBSA adalah sebesar 526,28 dengan simpangan baku sebesar 10.72 dan 

standar error sebesar 1,89.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Model 

BBSA lebih efektif dalam meningkatkan religiusitas siswa dibandingkan dengan 

model BIMTAQ sebelumnya. 

Namun demikian, angka-angka tersebut belum memberikan informasi 

berapa perubahan skor religiusitas yang diperoleh masing-masing kelompok 
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kontrol dan kelompok perlakuan. Untuk itu diperlukan pengukuran gain score 

sebagaimana tampak pada tabel 4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 
Gain Score Skor Tingkat Religiusitas Siswa dengan Menggunakan Model 

BIMTAQ dan dengan Menggunakan Model BBSA 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

GAIN SKOR KONTROL 32 98.16 18.343 3.243 

PERLAKUAN 32 175.59 19.070 3.371 

Sumber: Data Olahan SPSS 19.00, Tahun 2014. 

Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

gain skor pada kelas kontrol dan kelas teratmen. Pada kelas kontrol terjadi 

peningkatan 98,16 poin. Ini artinya, bahwa pada kelas kontrol, dengan layanan 

Model BIMTAQ, terjadi peningkatan skor religiusitas siswa sebanyak 98,16 poin. 

Sebaliknya, pada kelas perlakuan, terjadi peningkatan rata-rata skor religiusitas 

sebanyak 175,59 poin. Ini artinya, bahwa perlakuan dengan menggunakan Model 

BBSA, terjadi peningkatan sekor rata-rata yang lebih tinggi jika dibanding kelas 

dengan menggunakan Model BIMTAQ. 

Secara visual, perbedaan gain score antara kelas kontrol dan kelas perlakuan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada grafik 4. 2 sebagai berikut: 

 

Grafik 4.2 
Perbedaan Rata-rata Skor Religiusitas Siswa pada Posttest Kelompok Kontrol 

dan Posttest Kelompok Perlakuan 
Secara keseluruhan, perbedaan antara pretest, posttest dan gain skor kelas 

kontrol dan kelas perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut: 
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Tabel 4.12 
Perbedaan Rata-rata Skor Religiusitas Siswa pada Pretest, Posttest dan  

Gain Score Skor Tingkat Religiusitas Siswa dengan Menggunakan Model 
BIMTAQ dan Model BBSA 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

POST TEST KONTROL 32 444.59 9.147 1.617 

PERLAKUAN 32 526.28 10.717 1.895 

PRE TEST KONTROL 32 346.44 16.046 2.837 

PERLAKUAN 32 350.69 14.978 2.648 

GAIN SKOR KONTROL 32 98.16 18.343 3.243 

PERLAKUAN 32 175.59 19.070 3.371 

Sumber: Data Olahan SPSS 19.00, Tahun 2014. 

Untuk mendapatkan gambaran secara visual, perbedaan skor rata-rata antara 

pretest, posttest dan gain skor kelas kontrol dan kelas perlakuan sebagaimana 

terlihat dalam tabel di atas, dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

Grafik 4.3 
Perbedaan Rata-rata Skor Religiusitas Siswa pada Pretest-Posttest dan Gain 

Skor pada  Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 
Berdasarkan Grafik 4.3 di atas secara visual dapat diketahui bahwa secara 

umum skor rata-rata religiusitas siswa mengalami peningkatan pada posttest, baik 

pada kelompok kontrol maupun pada kelompok eksperimen. Namun pada 

kelompok eksperimen terjadi peningkatan rata-rata skor yang lebih tinggi 
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dibandingkan dengan posttest kelompok kontrol. Peningkatan nilai skor rata-rata 

pada kelompok kontrol adalah dari 346,44 menjadi 444,59. Sedangkan pada 

kelompok perlakuan peningkatannya dari 350,69 menjadi 526,28. Dari grafik 

tersebut juga terlihat bahwa gain score kelompok perlakuan juga lebih besar 

dibandingkan dengan gain score pada kelompok kontrol. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perlakuan dengan menggunakan Model BBSA lebih besar 

dalam meningkatkan religiusitas siswa dibandingkan dengan bimbingan Model 

BIMTAQ. Dengan kata lain, bimbingan dengan menggunakan Model BBSA lebih 

efektif dalam meningkatkan religiusitas siswa dibandingkan dengan bimbingan 

Model BIMTAQ. 

Nilai efektivitas suatu perlakuan (perlakuan) menurut Widhiarso (2011) 

dapat diukur dengan menggunakan  Cohen’s d Efect Size Calculator yang dapat 

diakses langsung melalui web sebagai berikut: https://www.ai-therapy.com 

/psychology-statistics/effect-size-calculator). Dalam pengukuran ini, peneliti 

diminta untuk memasukkan rata-rata dan standar deviasi kedua kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. Selanjutnya, setelah nilai efektivitas perlakuan 

didapatkan, nilai tersebut kemudian di konversi dalam tabel interpretasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 
Standar Katagorisasi Interpretasi Cohen’s d Efect Size Calculator 

Cohen's d Interpretation 

0.2 A small effect 
0.5 A medium effect 

0.8 + A large effect 
Sumber: (https://www.ai-therapy.com/psychology-statistics/effect-size-calculator) 

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Cohen’ d Calculator 

Efect Size tersebut, didapat bahwa nilai efektivitas perlakuan dengan menggunakan 

Model BBSA adalah 4, 138 %. Dengan prosentasi efektivitas tersebut, berdasarkan 

tabel interpretasi Cohen’s d tergolong besar (A large effect). Dengan hasil ini, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum, Model BBSA terbukti efektif untuk 

meningkatkan religiusitas siswa. 

https://www.ai-therapy.com/psychology-statistics/effect-size-calculator
https://www.ai-therapy.com/psychology-statistics/effect-size-calculator
https://www.ai-therapy.com/psychology-statistics/effect-size-calculator
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Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci efektivitas Model BBSA 

dalam meningkatkan religiusitas siswa pada setiap indikatornya, berikut disajikan 

hasil analisisnya sebagaimana tampak pada tabel 4.14.  

Tabel 4.14 
Uji Efektivitas setiap Indikator Model BBSA Menggunakan Uji t 

No. Hipotesis yang diuji t hitung t tabel 
Sig. (2-
tailed) 

Keterangan 

1.  Menyertakan Allah dalam setiap aktivitas. 0.8559 2.0301 0.3977 Tidak Signifikan 

2.  
Meyakini bahwa setiap kemampuan 
datangnya dari Allah 

3.9611 2.0301 0.0002 Signifikan 

3.  
Meyakini hanya Allah yang bisa dimintai 
pertolongan. 

4.0274 2.0301 0.0001 Signifikan 

4.  
Memiliki cara pandang positif terhadap 
realitas kehidupan 

1.5886 2.0301 0.1167 Tidak Signifikan 

5.  
Tidak goyah dalam menghadapai persoalan 
hidup 

3.4961 2.0301 0.0008 Signifikan 

6.  
Menumbuhkan kesadaran bahwa dalam 
menjani hidup manusia penuh dengan 
godaan. 

1.9993 2.0301 0.0495 Signifikan 

7.  
Mayakini bahwa hidayah datangnya dari 
Allah 

3.6647 2.0301 0.0005 Signifikan 

8.  
Menumbubkan kesadaran membangun 
komunitas istiqamah. 

1.5596 2.0301 0.1234 Tidak Signifikan 

9.  Mengimani Wujud Malaikat. 1.5425 2.0301 0.1275 Tidak Signifikan 

10.  Mengimani sifat-sifat malaikat. 2.1375 2.0301 0.0360 Signifikan 

11.  Mengimani tugas-tugas malaikat. 0.7201 2.0301 0.4738 Tidak Signifikan 

12.  
Mengimani bahwa kitab-kitab benar 
diturunkan oleh Allah. 

12.4553 2.0301 0.0000 Signifikan 

13.  
Membenarkan seluruh berita yang benar 
dalam Al-Qur`ān dan berita pada kitab 
terdahulu yang belum diselewengkan. 

-8.3226 2.0301 0.0000 Signifikan 

14.  
Mengimani bahwa risalah mereka benar-
benar dari Allah Swt. 

-1.8625 2.0301 0.0667 Tidak Signifikan 

15.  
Mengimani nama-nama nabi dan rasul 
sebagaiman dijelaskan dalam Al-Qur`ān 
dan Hadis Nabi Muhamad saw. 

1.2039 2.0301 0.2327 Tidak Signifikan 

16.  
Membenarkan berita-berita mereka yang 
sahih riwayatnya. 

2.3036 2.0301 0.0242 Signifikan 

17.  
Mengamalkan syari'at Muhammad saw 
sebagai Rasulullah. 

1.4542 2.0301 0.1504 Tidak Signifikan 

18.  Menyadari bahwa hidup akan berakhir. 2.0125 2.0301 0.0480 Signifikan 

19.  
Mengimani peristiwa-peristiwa setelah 
kematian. 

2.7219 2.0301 0.0082 Signifikan 

20.  
Menghubungkan amal hari ini dengan 
balasan kelak di akhirat. 

2.3213 2.0301 0.0232 Signifikan 

21.  Mengimani hisab. 1.9388 2.0301 0.0566 Tidak Signifikan 

22.  
Mengimani surga dan neraka sebagai 
tempat yang abadi. 

0.8162 2.0301 0.4172 Tidak Signifikan 
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23.  Mengimani Taqdir. 0.7853 2.0301 0.4349 Tidak Signifikan 

24.  
mengimani bahwa apa yang dikehendaki 
Allah pasti terjadi dan qodratnya meliputi 
segala sesuatu. 

0.4173 2.0301 0.6777 Tidak Signifikan 

25.  
Bersemangat melakukan kebaikan dan 
berpacu dengan waktu. 

3.0412 2.0301 0.0033 Signifikan 

26.  
Mengapresiasi nikmat dengan cara 
mengungkapkannya (syukur) 

2.2680 2.0301 0.0264 Signifikan 

27.  Tahu diri dan ingin berbakti. 2.3866 2.0301 0.0197 Signifikan 

28.  
Menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup 
dan berusaha untuk taat ibadah. 

1.8409 2.0301 0.0699 Tidak Signifikan 

29.  
Optimis bahwa ibadahnya dan do’anya 
diterima oleh Allah. 

2.3989 2.0301 0.0191 Signifikan 

30.  
Berikrar, bahwa tidak ada Tuhan selain 
Allah. 

1.7405 2.0301 0.0862 Tidak Signifikan 

31.  
Menerima akibat dan risiko apapun dalam 
mengamalkan Risalah Nabi Muhammad. 

2.1238 2.0301 0.0372 Signifikan 

32.  
Membiasakan diri selalu dalam keadaan 
suci. 

0.6869 2.0301 0.4944 Tidak Signifikan 

33.  Melaksanakan salat wajib. 2.3211 2.0301 0.0232 Signifikan 

34.  Melaksanakan salat sunnah. 2.2024 2.0301 0.0309 Signifikan 

35.  Melaksanakan puasa wajib. 0.2017 2.0301 0.8407 Tidak Signifikan 

36.  Melaksanakan puasa sunnah. 1.4450 2.0301 0.1529 Tidak Signifikan 

37.  Membiasakan diri bershadaqah. 2.3660 2.0301 0.0208 Signifikan 

38.  Membayar zakat fitrah. 2.6105 2.0301 0.0110 Signifikan 

39.  Melaksanakan ibadah haji. 3.8157 2.0301 0.0003 Signifikan 

40.  
Mencintai Rasulullah secara tulus dengan 
mengikuti sunnahnya. 

1.9756 2.0301 0.0521 Tidak Signifikan 

41.  
Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri 
tauladan dalam kehidupan. 

-1.7214 2.0301 0.0916 Tidak Signifikan 

42.  Berbuat baik kepada orangtua. 1.9840 2.0301 0.0512 Tidak Signifikan 

43.  
Memelihara hubungan silaturrahim 
dengan keluarga. 

-0.3079 2.0301 0.7595 Tidak Signifikan 

44.  Memelihara kesucian diri. 3.3299 2.0301 0.0014 Signifikan 

45.  
Menyadari bahwa manusia memiliki sifat 
imitasi. 

4.2243 2.0301 0.0001 Signifikan 

46.  
Meniru tipologi manusia an'amta alaihim 
(orang mendapat nikmat). 

4.3998 2.0301 0.0000 Signifikan 

47.  
Menghindari tipologi al-maghdubi 'alaihim 
(orang yang mendapat murka), dan al-
Dhāllīn (orang yang sesat). 

2.4650 2.0301 0.0162 Signifikan 

48.  
Berkomitmen untuk bercermin dan hidup 
bersama orang-orang dengan tipolologi 
an'amta 'alaihim. 

3.7081 2.0301 0.0004 Signifikan 

49.  Membangun komunitas istiqamah. 3.7405 2.0301 0.0004 Signifikan 

50.  
Membina rasa cinta dan kasih sayang 
dalam kehidupan keluarga. 

3.1875 2.0301 0.0021 Signifikan 

51.  
Menunaikan kewajiban untuk memperoleh 
hak. 

2.7185 2.0301 0.0083 Signifikan 
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52.  Berbagi dengan sesama. 4.3506 2.0301 0.0000 Signifikan 

53.  
Memelihara hubungan silaturrahim 
dengan tetangga. 

18.9011 2.0301 0.0000 Signifikan 

54.  Bersosialisasi dengan baik. -0.7325 2.0301 0.4663 Tidak Signifikan 

55.  
Sadar dan memelihara kelestarian 
lingkungan hidup. 

2.1932 2.0301 0.0316 Signifikan 

56.  Sayang pada sesama makhluk hidup. 22.0814 2.0301 0.0000 Signifikan 

Sumber: Data Olahan SPSS 19.00, Tahun 2014. 

 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas kita mendapatkan temuan penelitian, bahwa 

dari 56 indikator religiusitas, sebagian besar (34) indikator religiusitas siswa 

mengalami peningkatan yang signifikan akibat dari perlakuan bimbingan dengan 

Model BBSA. Sebaliknya, ada 22 indikator yang tidak signifikan.  

Pada dimensi akidah, aspek iman kepada Allah, ada tiga indikator yang tidak 

signifikan, yaitu indikator merasakan kehadiran Allah, memiliki cara pandang yang 

positif kepada Allah dan komitmen untuk membangun komunitas istiqamah. Ini 

artinya perlakuan dengan Model BBSA tidak secara nyata memberikan perubahan 

pada kualitas siswa dalam merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitasnya 

dalam kehidupan sehari-hari. Perlakuan dengan Model BBSA juga tidak secara 

signifikan menigkatkan siswa untuk memiliki cara pandang yang positif kepada 

Allah.  Model BBSA juga tidak secara signifikan mampu meningkatkan kesadaran 

dan komitmen siswa untuk membangun komunitas istiqamah di antara mereka. 

Aspek lain yang indikatornya juga tidak mengalami perubahan signifikan akibat 

perlakuan dengan Model BBSA adalah aspek Iman kepada malaikat. Aspek ini 

terdapat dua indikator yang tidak signifikan, yaitu indikator mengimani wujud 

malaikat dan mengimani tugas malaikat. Begitu juga dengan aspek iman kepada 

hari akhir dan iman kepada qadha dan qadar. Pada aspek iman kepada hari akhir 

didapat dua indikator yang tidak signifikan perubahannya, yaitu indikator 

mengimani hari hisab dan keberadaan surga dan neraka. Sedangkan pada aspek 

iman pada qadha dan qadar ada dua indikator yang tidak signifikan, yaitu 

mengimani taqdir dan qadrat Allah.  

Dimensi ibadah, ada empat aspek yang indikatornya tidak signifikan, yaitu 

komitmen sebagai hamba, aspek bersyahadat, aspek mendirikan salat, dan aspek 

menjalankan ibadah puasa. Aspek komitmen sebagai hamba, indikator menjadikan 
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ibadah sebagai tujuan hidup tidak signifikan perubahannya pada diri siswa. 

Kemudian, aspek bersyahadat, perlakuan dengan Model BBSA tidak memberikan 

perubahan pada indikator berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan, 

pada aspek salat, indikator yang tidak berubah secara signifikan dengan perlakuan 

Model BBSA adalah berusaha untuk selalu dalam keadaan suci (menjaga wudhu). 

Sementara pada aspek menjalankan ibada puasa, kedua indikatornya semuanya 

tidak berubah secara signifikan, yaitu menjalankan ibadah puasa wajib dan puasa 

sunat.  

Dimensi akhlak, ada empat aspek yang memiliki indikator yang tidak 

signifikan perubahannya, yaitu aspek akhlak terhadap Rasulullah (indikator 

mencintai rasulullah dengan mengikuti sunnahnya dan menjadikan rasul sebagai 

idola), aspek akhlak terhadap orang tua (berbuat baik terhadap orangtua), aspek 

akhlak terhadap keluarga (indikator bersilaturahmi dengan keluarga) dan aspek 

akhlak terhadap tetangga (indikator bersosialisasi dengan tetangga).  

2. Pembahasan Hasil Uji Coba Keefektifan Model 

 Pembahasan keefektifan model dianalisis dari perspektif kehandalan Model 

Bimbingan Berbasis Surah Al-Fātiḥah (Model BBSA) dalam meningkatkan 

religiusitas siswa dan keterbatasan penelitian. 

a. Kehandalan Model BBSA dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa 

Hasil ujicoba Model BBSA untuk meningkatkan religiusitas siswa secara 

umum menunjukkan hasil yang mengindikasikan efektivitas model ini untuk 

meningkatkan religiusitas siswa. Kedua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan, dua-duanya mengalami peningkatan pada rata-rata 

religiusitasnya. Pada kelompok kontrol, peningkatan religiusitas itu, diprediksi 

berasal dari perlakuan dengan bimbingan Model BIMTAQ dan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang ada di sekolah. Akan tetapi, pada kelompok 

eksperimen, rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan perolehan rata-rata kelompok 

kontrol. Ini artinya, penambahan perlakuan melalui bimbingan dengan Model 

BBSA telah mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan 

religiusitas siswa. Dengan kata lain, model ini dapat dijadikan sebagai pendamping 



 
 

162 
 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah, bahkan secara kolaboratif bisa 

dijadikan sebagai layanan bersama antara konselor sekolah dengan guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Dengan demikian, melalui penerapan 

model ini akan terjadi kerja sama antara konselor sekolah dan guru PAI.  

Selain berdasarkan hasil analisis statistik tersebut, efektivitas Model  BBSA 

ini dalam meningkatkan religiusitas siswa juga dilihat dari perspektif pelaksana dari 

ujicoba model ini (practical efectivity), yaitu Guru Bimbingan dan Konseling di 

SMP Negeri 9 Pontianak dan para siswa yang mendapatkan bimbingan. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap guru didapat informasi 

bahwa pada prinsipnya mereka sangat terbantu dengan model ini. Dikatakan, bahwa 

selama ini siswa sering tidak antusias, bahkan terkesan bosan ketika mendapatkan 

bimbingan materi iman dan taqwa (Wawancara Ibu Y). Akan tetapi, dengan 

bimbingan menggunakan Model BBSA, siswa merasa senang, bahkan ketika ada 

jeda saat ujicoba karena laptop konselor ketinggalan di rumah, ada beberapa siswa 

yang sampai menawarkan diri untuk mengambil ke rumah guru tersebut 

(Wawancara Ibu F). Selain itu, beberapa siswa yang kelasnya tidak menjadi uji coba 

model ini, juga meminta agar mendapatkan bimbingan dengan Model BBSA.  

Selain itu, dari perspektif siswa, sebagaimana tertera dalam refleksi buku 

Kendali Perilaku Pasca Bimbingan, sebagian besar siswa merasa senang saat 

mengikuti kegiatan ini. Bahkan mereka juga merasa menjadi lebih “agamis” 

dibandingkan saat sebelum mengikuti kegiatan bimbingan dengan Model BBSA.  

Dengan memperhatikan hasil uji coba model ini, religiusitas dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan model bimbingan yang diekstraksi dari surah 

al-Fātiḥah. Temuan ini sesungguhnya sejalan dengan temuan penelitian lain yang 

mencoba menjadikan aspek atau unsur-unsur ajaran agama Islam sebagai landasan 

dalam mengembangkan model bimbingan dan konseling. Sebagaimana temuan 

Sutoyo (2006) yang menyimpulkan bahwa model konseling Islami dapat digunakan 

sebagai perangkat layanan untuk mengembangkan fitrah manusia. Selain itu, 

penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian Suherman (2006) yang 

mengembangkan model konseling Islami berdasarkan surah Ali Imran ayat 159 dan 

surah al-Nahl ayah 125 sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial 
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santri. Arifin (2013) juga telah berhasil melakukan ihtiar keilmuan berupa 

pengembangan model bimbingan dan konseling Islami untuk memenuhi kebutuhan 

spiritual pasien rawat inap di rumah sakit. Penelitian lain yang lebih mutakhir, Waki 

(2013) telah berhasil mengembangkan model bimbingan berdasarkan teori 

transformasi ruhani Ibn Qayyim Al-Jauziah yang telah terbukti efektif untuk 

meningkatkan karakter muthmainah mahasiswa. Beberapa temuan penelitian 

tersebut kiranya memperkuat asumsi awal dari penelitian ini bahwa kandungan 

ayat-ayat dalam al-Qur`ān dapat dijadikan sebagai sandaran filosofis dalam 

mengembangkan bangun kailmuan bimbingan dan konseling, khususnya 

bimbingan dan konseling Islam. 

Terkait dengan banyaknya indikator yang tidak berubah secara signifikan 

seperti digambarkan secara rinci pada tabel 4.14, hal ini dapat dipahami, karena jika 

kita kembalikan pada perkembangan religiusitas, usia remaja awal menurut Arifin 

(2008: 71) adalah masa dimana perkembangan religiusitasnya ditandai dengan 

sikap percaya ikut-ikutan, yang menurut Sururin (2004: 73) biasanya dihasilkan 

oleh didikkan secara sederhana yang didapat dari keluarga dan lingkungannya. 

Sementara menurut Khumaini (2006: 91) pada diri manusia terdapat empat level 

perjalanan rohani (pengenalan kepada Tuhan), yaitu: (1) level terendah adalah kenal 

Tuhan secara lahiriah, (2) kenal Tuhan secara akal, (3) kenal Tuhan dengan akal 

dan hati, (4) kenal Tuhan dengan hati. Terkait dengan hal ini, anak usia SMP adalah 

usia dimana mereka baru mampu mengenal Tuhan secara lahiriah dan beranjak 

pada penggunaan akal. Dengan demikian, ketika ditemukan bahwa pada indikator 

merasakan kehadiran Allah, memiliki cara pandang yang positif kepada Allah 

(husnuẓan kepada Allah) dan berkomitmen untuk membentuk komunitas istiqamah 

tidak signifikan perubahannya, ini sangat erat kaitannya dengan tingkat 

perkembangan tersebut. Dengan karakteristik perkembangan sikap beragama yang 

masih ikut-ikutan, memungkinkan siswa untuk tidak optimal dalam merasakan 

kehadiran Allah dalam setiap aktivitas hariannya. Demikian juga dengan 

kemampuannya untuk selalu memiliki cara pandang yang pisitif kepada Allah, 

masih sangat mungkin hal itu terjadi secara labil. Dalam situasi tertentu, mereka 

bisa saja terlihat sangat postif cara pandangnya kepada Allah, akan tetapi dalam 
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situasi yang lain mereka bisa terpuruk ketika menghadapi kenyataan hidup yang 

tidak menyenangkan. Demikian juga dengan komitmen membentuk komunitas 

istiqamah, usia remaja awal sangat terkenal dengan kelekatannya dengan peergroup 

atau kelompok sebaya mereka. Oleh karena itu, kualitas keistiqamahan mereka 

terhadap komitmen beragamanya sangat tergantung dari individu-individu dalam 

kelompok sebaya mereka.  

Aspek lain yang indikatornya juga tidak mengalami perubahan signifikan 

akibat perlakuan dengan Model BBSA adalah aspek Iman kepada malaikat. Aspek 

ini terdapat dua indikator yang tidak signifikan, yaitu indikator mengimani wujud 

malaikat dan mengimani tugas malaikat. Terkait dengan temuan empiris ini juga 

dapat dekati dengan teori perjalanan rohani Khumaini (2006: 91), bahwa usia 

remaja baru sampai pada level terendah, yaitu level kenal Tuhan secara lahiriah atau 

syari’at. Padahal kita ketahui, bahwa keimanan terhadap wujud dan tugas malaikat 

merupakan keyakinan yang bersifat ghaib, yang belum bisa diindera secara nyata. 

Oleh karena itu, maka pendekatannya harus dilakukan secara rasa, dimana hal itu 

merupakan kerja hati (qalbu). Dengan demikian, untuk bisa mengantarkan remaja 

pada keimanan pada yang ghaib, maka harus dilakukan dengan keterampilan 

merasakan oleh hati mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda: “Ketahuilah 

bahwasanya pada setiap tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu baik, akan 

baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun apabila dia rusak maka akan rusak pula 

seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah 

qalbu.”(HR. Bukhari dan Muslim). Berdasarkan hadits ini bisa dimaknakan bahwa 

agar keimanan terhadap aspek-aspek yang sifatnya kerja hati ini berkualitas, maka 

harus dilakukan upaya agar siswa mempunyai kemampuan untuk menjaga kualitas 

qalbu mereka. 

Munculya indikator yang tidak signifikan perubahannya setelah mendapat 

perlakuan dengan Model BBSA pada aspek ibadah, yaitu aspek komitmen sebagai 

hamba, indikator menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup tidak signifikan 

perubahannya pada diri siswa. Kemudian, aspek bersyahadat, perlakuan dengan 

Model BBSA tidak memberikan perubahan pada indikator berikrar bahwa tiada 

Tuhan selain Allah. Sedangkan, pada aspek salat, indikator yang tidak berubah 
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secara signifikan dengan perlakuan Model BBSA adalah berusaha untuk selalu 

dalam keadaan suci (menjaga wudhu). Sementara pada aspek menjalankan ibada 

puasa, kedua indikatornya semuanya tidak berubah secara signifikan, yaitu 

menjalankan ibadah puasa wajib dan puasa sunat. jika dikaitkan dengan 

perkembangan religiusitas siswa, menurut Yusuf dan Sugandhi (2011: 108-110) 

sebagian besar siswa sudah terbiasa melaksanakan ibadah salat, namun sebagian 

lainnya masih malas melaksanakannya. Begitu juga dengan beberapa jenis ibadah 

lain, yang pada intinya, belum semua anak usia remaja mempunyai komitmen yang 

tinggi dalam menjalankan ibadah. Selain itu, menurut Ramayulis, (2007: 58 - 60), 

Jalaluddin (2001: 74 - 77) Ibadah yang dilakukan oleh remaja merupakan hasil 

pembiasaan yang dilakukan oleh orangtua di rumah serta penguatan dari sekolah 

dan lingkungan mereka. Semakin besar pembiasaan tersebut dilakukan, maka akan 

semakin besar juga kecenderungan remaja untuk menjalankan ibadah dalam agama 

yang dianutnya. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan ibadah pada remaja awal, 

termasuk di dalamnya siswa SMP Negeri 9 Pontianak, sangat tergantung dari 

bagaimana orangtua membiasakan mereka sejak kecil, juga bagaimana guru 

memberikan penguatan terhadap pembiasaan ibadah yang sudah dilakukan 

orangtua di rumah tersebut.  

Perlu ditekankan di sini, bahwa indikator dimensi ibadah yang tidak 

signifikan dalam temuan penelitian ini harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan 

ibadah sangat fungsional dalam peningkatan kualitas dimensi yang lain. Sebagai 

contoh, sebagaimana diungkapkan oleh Sutoyo, (2009: 171) terkait ibadah puasa 

misalnya, beberapa hikmah dibalik pelaksanaan ibadah puasa, yaitu: (1) sebagai 

sarana pendidikan agar manusia bertaqwa kapada Allah, (2) sebagai sarana 

pelatihan untuk melawan dan menundukkan hawa nafsu, membiasakan diri sabar, 

dan tahan menderita dalam melaksanakan perintah Allah, (3) sebagai sarana untuk 

menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin dan mendorongnya untuk 

berbuat baik kepada mereka, (4) sebagai sarana untuk mengembangkan hati nurani, 

yaitu melalui larangan makan dan minum walaupun milik sendiri dan tidak ada 

yang melihatnya; kondisi semacam ini membuat individu selalu merasa diawasi 

oleh hati nuraninya sendiri, (5) sarana pendidikan moral utamanya dalam 
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memerangi hawa nafsu menumbuhkan kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, dan 

menjernihkan pikiran, dan (6) sebagai media penghapus dosa. Dengan demikian 

jelas bahwa upaya sistematis dan sungguh-sungguh harus dilakukan untuk 

mengatasi persoalan ini. 

Uji efektivitas perlakuan dengan menggunakan Model BBSA pada setiap 

indikator juga mendapatkan temuan bahwa pada dimensi akhlak, terdapat lima 

indikator yang perubahannya tidak signifikan. Seperti indikator menjadikan 

Rasulullah sebagai idola, terbukti tidak berubah secara signifikan setelah mendapat 

perlakuan dengan Model BBSA. Kondisi ini sepertinya erat kaitannya dengan 

kecenderungan anak usia remaja yang sebagian besar mengidolakan para public 

figure yang seusia dengan mereka, seperti para artis dan sebagainya. Oleh karena 

itu, memang amat sulit untuk mengarahkan siswa agar merubah orientasi idola 

kehidupannya. Sementara itu, indikator bersosialisasi dengan tetangga tidak 

signifikan berarti tidak semua anak SMP harus dituntut bersosisialisasi dengan 

tetangga, karena berdasarkan tingkat perkembangannya, anak usia remaja awal 

akan lebih suka untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya, apalagi jika anak 

tetangga tidak ada yang seusia dengan mereka. Namun demikian, bukan berarti kita 

membiarkan saja fenomena perubahan beberapa indikator yang tidak signifikan 

tersebut.  

Secara keseluruhan, ketidaksignifikanan perubahan pada 22 indikator 

religiusitas akibat dari perlakuan Model BBSA ini, juga bisa dilihat dari 

ketersediaan waktu dalam memberikan perlakuan. Dengan proses penelitian yang 

terbatas, maka sulit kiranya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, 

tuntutan untuk tetap melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling 

sesuai dengan tugas reguler yang diemban oleh konselor dalam melaksanakan 

bimbingan dengan menggunakan Model BBSA juga menjadi pertimbangan lain. 

Kesediaan konselor untuk melaksanakan bimbingan dengan Model BBSA ini tentu 

saja sedikit banyak menghambat tugas pokoknya untuk memberikan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 
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b. Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan Quasi eksperimen Non-equivalent Control 

Group Design, di mana walaupun menggunakan kelompok kontrol sebagai 

pembanding kelompok eksperimen, akan tetapi penempatan kedua kelompok 

tersebut tidak dilakukan berdasarkan random assignment. Akibat dari tidak adanya 

random assignment ini adalah sulitnya membentuk kelompok yang memiliki 

“kesamaan karakteristik” antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Ketidaksamaan karakteristik ini berakibat pada capaian skor religiusitas siswa, 

yang mungkin saja bukan sepenuhnya hasil dari perlakuan, tetapi dipengaruhi oleh 

history, maturity, experimenter, dan ancaman-ancaman validitas lain yang sulit 

dihindari (Heppner, 2008). Penelitian ini tidak mengontrol pengalaman peserta, 

latar belakang pendidikan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi keakuratan 

skor-skor posttest yang diperoleh siswa. 

Kelemahan lain dari penelitian ini adalah bahwa alat ukur yang digunakan 

belum mampu mengukur secara keseluruhan dari domain religiusitas siswa. Angket 

yang digunakan hanya mengukur persepsi siswa terhadap kualitas religiusitas 

mereka. Dengan demikian, hasil angket tidak bisa menggambarkan kualitas 

religiusitas yang sesungguhnya. 

Dari sisi subyek penelitian, penelitian ini juga memiliki kelemahan. Dari sisi 

subyek penelitian, penelitian ini hanya melibatkan siswa di satuan pendidikan 

jenjang SMP. Akan lebih baik jika penelitian ini dilakukan di semua jenjang 

pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, sehingga 

hasil penelitian bisa menggambarkan bagaimana efektivitas model ini pada semua 

jenjang pendidikan tersebut. 

Dari segi produk penelitian, walaupun disebut sebagai model, akan tetapi 

peneliti mengakui bahwa produk ini tidak melalui proses penelitian yang dilakukan 

dengan pendekatan Research and Development (R and D). Hal ini dilakukan karena 

pertimbangan dari sisi waktu serta sarana dan prasarana. Selain itu, harus diakui, 

bahwa sebagai sebuah produk bimbingan, Bimbingan Berbasis Surat Al-Fatihah ini 

memiliki berbedaan yang tipis dengan proses pembelajaran Agama Islam. 

Kemiripan ini tidak bisa dihindarkan, karena memang secara substansi, BBSA 
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dirancang bukan untuk menggantikan keberadaan bimbingan dan konseling yang 

ada di sekolah. BBSA dirancang untuk dijadikan kegiatan pendamping layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya dalam rangka meningkatkan 

religiuysitas siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan  

Memperhatikan hasil analisis data dan pembahasan penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini telah menghasilkan Bimbingan Berbasis Surat Al-

Fātiḥah (BBSA) yang terbukti efektif meningkatkan religiusitas siswa. Untuk 

menghasilkan model tersebut, telah ditempuh tiga prosedur utama, yakni studi 

pendahuluan, perancangann BBSA, uji BBSA dan sosialisasi. Bimbingan Berbasis 

Surat Al-Fātiḥah merupakan layanan yang dirancang sebagai pendamping layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya dalam rangka meningkatkan 

religiusitas siswa.  

Di samping itu, penelitian ini juga menghasilkan beberapa simpulan khusus 

sebagai berikut: 

1. Didapat gambaran tentang religiusitas siswa di SMP Negeri 9 Pontianak, yaitu 

berada pada katagori kurang baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pencapaian perkembangan religius siswa belum optimal. Siswa kadang-kadang 

hidup dengan akidah yang benar, kadang-kadang taat dalam menjalankan 

ibadah dan kadang-kadang berperilaku dengan akhlak karimah dengan 

intensitas lebih sering meninggalkan dari pada melakukannya.  

2. Bentuk Bimbingan Berbasis Surat Al-Fātiḥah (BBSA) untuk meningkatkan 

religiusitas siswa terdiri dari komponen landasan filosofis, tujuan, materi 

bimbingan, sistem dan prosedur bimbingan, prinsip-prinsip bimbingan, 

kompetensi konselor dan evaluasi serta indikator keberhasilan model. Hasil 

penimbangan pakar terhadap BBSA menunjukkan bahwa BBSA secara 

rasional telah sesuai dan dapat digunakan untuk meningkatkan religiusitas 

siswa. Penimbangan tersebut menghasilkan BBSA hipotetik. 

3. Bimbingan Berbasis Surat Al-Fātiḥah (BBSA) hipotetik telah teruji melalui 

pembuktian eksperimen dan menjadi BBSA yang efektif untuk memfasilitasi 

peningkatan religiusitas siswa. Namun demikian, jika dilihat dari tiap 
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indikatornya, terdapat beberapa indikator yang belum berubah secara 

signifikan.   

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada simpulan tersebut, maka diajukan beberapa rekomendasi 

kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Pontianak; agar 

memberikan keleluasaan kepada konselor sekolahnya untuk mengaplikasi-kan 

model ini, karena ternyata mampu meningkatkan religiusitas siswa, bahkan 

banyak siswa dari kelas lain yang minta untuk mengikuti program bimbingan 

dengan model ini. Model ini dapat meningkatkan religiusitas siswa, selain 

disebabkan oleh kandungan al-Fātiḥah yang mencakupi tiga dimensi 

religiusitas dalam Islam, al-Fātiḥah juga mempunyai piranti isi ulang nilai 

secara otomatis, karena al-Fātiḥah dibaca minimal 17 kali sehari semalam oleh 

siswa dalam salat farḍu yang dilaksanakannya. Al-Fātiḥah juga merupakan 

surat yang paling banyak dihafal oleh orang Islam, termasuk di dalamnya 

konselor dan para siswa di sekolah. 

2. Konselor SMP Negeri 9 Pontianak; agar memberikan perhatian lebih intensif 

dalam proses bimbingan terhadap indikator yang terbukti belum berubah secara 

signifikan akibat dari intervensi dengan Model BBSA. Konselor dapat 

berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

upaya meningkatkan perubahan pada diri siswa atas indikator yang tidak 

signifikan tersebut. 

3. Peneliti berikutnya; agar bisa mengembangkan lebih lanjut penelitian ini 

dengan cara: 

a. Melakukan penelitian dengan setting penelitian yang lebih luas, yaitu 

dengan melakukan penelitian untuk tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMA, 

bahkan sampai tingkat Perguruan Tinggi. Penelitian dengan setting ini 

tentu saja harus disertai dengan upaya penyesuaian instrumen, model dan 

programnya dengan tingkat perkembangan peserta didiknya. Penelitian 

lanjutan ini juga direkomendasikan agar memberikan penekanan 
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intervensi pada indikator religiusitas yang masih belum berubah secara 

signifikan dalam penelitian ini.  

b. Mengembangkan model bimbingan dengan berbasis surat atau ayat-ayat 

lain dalam al-Qur`ān, dalam rangka membuktikan bahwa al-Qur`ān 

benar-benar bisa menjadi petunjuk dalam semua dimensi kehidupan 

manusia, termasuk di dalamnya untuk mengembangkan bangun keilmuan 

Bimbingan dan Konseling Islam. 
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RIWAYAT HIDUP PENELITI 

 

 

MUHAMMAD EDI KURNANTO, Lahir tanggal 5 September 
1973 di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten 
Ponorogo Jawa Timur. Anak kelima dari enam bersaudara 
pasangan Bapak Kartubi bin Tukijan (alm) dan Ibu Bibit binti 
Sonokarso. Sejak kecil diasuh oleh pamannya, Bapak Sakat 
bin Tukijan dan Ibu Katiyem binti Sodikromo. Sejak tahun 
1982 hijrah ke Kalimantan Barat bersama orangtua (Paman) 
yang mengikuti program transmigrasi di SP. II Kecamatan 

Mukok Kabupaten Sanggau. Karena di tempat yang baru 
belum ada sekolah, hingga terpaksa harus berhenti sekolah selama satu tahun. 

Keluarga: Dari hasil perkawinannya dengan Mawar, S.Ag, kini telah 
dikaruniai dua orang putri: Karima Nada Medina (2000, Kelas IX, MTsN 1 
Pontianak) dan Zhafira Azka Medina (2003, Kelas VI MIS Al-Ikhwah Pontianak).  

Pendidikan yang pernah dilaluinya: (1) Sekolah Dasar Negeri 2 Gegeran, 
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