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ABSTRAK 

 

Nendri Novita, NIM. BK 14 108 071.  (2019) Judul Skripsi: 

Efektifitas Pendekatan Sufistik melalui Layanan Bimbingan Kelompok 

untuk Meningkatkan Kesadaran Sholat  Lima Waktu Bagi Mahasiswa di 

IAIN Batusangkar. Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya  kesadaran 

mahasiswa untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu  di IAIN 

Batusangkar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok efektif untuk  

meningkatkan kesadaran sholat lima waktu bagi mahasiswa.  

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen dengan 

tipe one group pretest posttest design. Populasi sebanyak 30 dan sampel 

sebanyak 10 orang. dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik Random 

Sampling. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik Skala Likert dengan 

analisis data uji-t dan n-gain. 

Hasil dari penelitian ini yaitu Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan 

hasil analisis data statistik secara keseluruhan dapat diketahui bahwa harga “t” 

hitung sebanyak 12,41 dengan df atau db 9. Maka apabila dilihat pada Tabel 

Nilai “t”, taraf 1% diperolehlah harga kritik “t” sebesar 3,25. selain itu juga 

dilihat dari hasil uji pengaruh atau n-gain. Hal ini terlihat dari hasil n-gain 

yang secara keseluruhan dari data ialah sebanyak 43%. Artinya pendekatan 

sufistik melalui layanan  bimbingan kelompok efektif secara signifikan 

terhadap peningkatan kesadaran sholat lima waktu bagi  mahasiswa IAIN 

Batusangkar  
 

Kata kunci:Pendekatan Sufistik Melalui Bimbingan Kelompok, 

Kesadaran sholat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam agama Islam  Sholat merupakan ibadah wajib yang harus 

dilakukan oleh setiap orang yang telah mencapai akil baliq, yang juga 

merupakan rukun Islam kedua setelah mengucapkan kalimat syahadat adalah 

sholat lima waktu. Sholat lima waktu merupakan salah satu dari lima rukun 

islam yang menjadi tonggak berdirinya agama ini. kaum muslim sepakat 

(ijma‟) bahwa Allah SWT telah mewajibkan sholat lima waktu dalam sehari 

semalam. Begitu agung kedudukan nya didalam Islam hingga Rasullullah 

SAW menyebutnya sebagai pilar agama Islam. Hasan Ayub (2010:85)  

menjelaskan bahwa : 

Sholat wajib bagi setiap umat muslim yang telah balig dan berakal, 

kecuali perempuan haid dan nifas seperti yang dijelaskan pada bab 

bersuci , karenanya, orang kafir dan orang gila tidak diperintahkan 

untuk sholat. Sedangkan anak kecil laki-laki, bagi  wali yang 

menanggani urusannya diharuskan mengajarkan tata cara sholat, 

menyuruhnya mendirikan setelah berusia tujuh belas tahun, dan 

memukulnya ketika berusia sepuluh tahun dan jika iatidak mau 

melakukan sholat demikian pula perlakuan yang diberikan kepada 

anak kecil perempuan. 

 

Dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa sholat dilakukan seluruh 

umat manusia tanpa terkecuali dia laki-laki atau perempuan, Tua dan muda, 

kecuali dia gila, karena orang gila tidak diperintahkan untuk sholat karena 

dirinya tidak memilki akal untuk menjalankan perintah Allah.Rasulullah juga 

menempatkan sholat lima waktu sebagai rukun yang kedua diantara rukun 

Islam yang lima. Atas dasar itulah, maka orang yang meninggalkan sholat itu 

dihukum sebagai orang yang kafir sedangkan orang yang melalaikan sholat 

dihukum sebagai seorang yang fasik.Secara khusus Rasulullah juga  memberi 

peringgatan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, dengan demikian 

siapa yang meniggalkan sholat  berarti ia sedang dalam kondisi 
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yang sangat terancam bahkan status keislamannya pun patut dipertanyakan, 

apakah diakui sebagai seorang muslim atau tidak.  

Fenomena  yang banyak terjadi dikalangan remaja sebagai umat yang 

beragama pada saat sekarang adalah rendahnya nilai-nilai agama dan 

kurangnya kesadaran untuk melakukan ibadah yang seharusnya dimiliki oleh 

remaja sebagai umat beragama. Pengaruh negatif moderenisasi dan 

lingkungan yang kurang baik serta pendidikan agama yang kurang, 

menyebabkan kurangnya nilai-nilai religus yang seharusnya dimiliki oleh 

remaja. Menurut Syech (2012 : 276) bahwa : 

Sholat merupakanibadah yang paling nyata yang merepretasikan 

kekuatan iman seorang muslim. Sholat dilaksanakan setiap hari dan 

seseorang muslim melaksanakannya beberapa kali dalam setiap 

harinya, sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Sholat menjadi ibadah 

dimana seseorang muslim menunjukkan kehambaannya dihadapan 

Allah SWT. 

 

Adapun ayat yang menyatakan tentang perintah sholat adalah Al-Qur‟an  

surah An-Nisa (4) ayat 103 . 

                        

            

 
Artinya Maka dirikanlah sholat itu.Sesungguhnya sholat itu adalah 

kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 

 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat diketahui bahwa sesungguhnya 

sholat itu wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin,  karena seorangtakut akan 

dosa. Namun apabila ia tidak melaksanakan sholat maka ia dikatakan kafir. 
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Menurut Aziz (2016:42-43) Sholat yang fardhu ain ada lima kali 

dalam satu hari satu malam, yang sudah diketahui secara pasti dari agama. 

Oleh karena itu, kafirlah orang yang mengingkari kewajibannya. Sholat lima 

waktu ini belum pernah berkumpul pada selain Nabi kita Muhammad SAW 

Sholat diwajibkan pada malam isra‟mi‟rajtanggal 27 rajab, yaitu 10 tahun 

sesudah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi. Sholat belum 

wajib pada waktu subuh malamisra‟ mi‟raj itu karena belum diketahui cara-

cara mengerjakannya. 

Pendapat lain menyatakan bahwa “Sholat menurut bahasa artinya 

Doa,atau doa untuk kebaikan.dikatakan,”shalla shallatan”:  Ibadah khusus 

yang sudah dijelaskan batasan waktu dan tata cara syariat islam (Adh-Dhiya, 

2011:307). Sedangkan menurut syariat, sholat adalah sejumlah ucapan dan 

perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 

dinamakan sholat menurut pengertian syariat karena ia mengandung doa”. 

Sebagaimana menurut firman Allah  dalam surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 5 

: 

                   

      

 
 Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 

Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan 

menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. 

 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, dapat diketahui bahwa 

sesungguhnya orang islam menyembah hanya kepada Allah semata, tidak 

ada Allah selain AllahSWT, karena agama yang diakui oleh Allah SWT 

hanyalah agama Islam.Sholat merupakan ibadah yang dilakukan dengan 

perkataan dan perbuatan khusus yang diawali dengan tabir dan diakhiri 

dengan salam. Para sufi danilmuwan baik dari kalangan kaum muslimin, 

maupun non-muslim mengungkapkan beberapa hikmah sholat yang 
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mengandung aspek ganda individu  sosial. Menurut Hasanuddin (1986:330) 

beberapa mutiara sholat yang dapat ditangkap secara indrawi: 

1. Kebiasaan hidup bersih 

2. Berbusana rapi,sopan dan sederhana 

3. Latihan terus-menerus menghargai arti pentingnya waktu, atau 

disiplin menempati waktu. 

4. Menggalang kemitraan dan kebersamaan 

5. Menciptakan keseragamaan ucap, sikap, gerak, arah tujuan, pola 

pikir dan gejolak hati nurani dalam satu komando. 

6. Menumbuhkan keberanian melakukan koreksi yang konstruktif 

7. Memelihara tatakrama yang efektif 

8. Membangun solidaritas sosial. 

9. Membangkitkan rasa mandiri. 

                 10.Melahirkan Iptek dan semangat membangun.  

 

Berdasarkan Penjelasan di atas  bahwa mutiara sholat dapat 

memberikan pengaruh yang baik terhadap perubahan perilaku seseorang 

agar seseorang dapat memperbaiki perilakunya. Hal tersebut membuat 

seseorang lebih dekat dengan Allah dengan hati yang tulus dan bersih di 

hadapan Allah.  diakui atau tidak, 10 mutiara hikmah itu belum kita 

hayati.Kita melihat sampai sementara ini masih saja ada kaum muslim yang 

semberono meninggalkan dan tidak mengerjakan sholat terutama pada 

kalangan remaja saat sekarang ini, kesadaran untuk melakukan sholat itu 

sangatlah kurang.  

Kesadaran shalat berarti keadaan tahu dan paham, tahu berbagai hal 

tentang sholat dan paham berbagai hal tentang sholat,  tahu meliputi : cara 

sholat, rukun sholat, sejarah perintah sholat, amalan pertama yang ditanya di 

kubur, paham meliputi:arti penting sholat, akibat dari tidak sholat (Yenni 

Salim,2010:5) . 

Tetapi kebanyakan orang telah lalai atau bahkan sengaja melalaikan 

diri mereka sendiri untuk tidak sholat, akibatnya ketika mereka meninggal 

mereka akan mendapatkan pertanyaan dan siksaan kubur. Satu persatu 

orang yang kita kasihi telah pergi tapi seakan-akan kematian mereka tidak 

meninggalkan faedah bagi kita, kecuali rasa sedih akibat kehilangan mereka. 

Orang yang meninggal dikala orang tersebut sering melalaikan sholatnya 
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maka seseorang tersebut akan mendapatkan banyak pertanyaan di alam 

kubur (wikishia). Seseorang yang telah meninggal dan telah dikuburkan 

akan datangi dua malaikat yang menghampirinya dan menanyakan amalan 

selama di dunia dengan tiga pertanyaan, pertanyaan pertama “Man 

Robbuka?”siapakah robbmu?, kedua,Wa Maa Dinuuka?”dan apakah agama 

mu?, ketiga,Wa Maa Hadzar Rijullulladzi Bu Itsa Fikum?” dan siapakah 

orang yang telah diutus diantara kalian? Setelah ditanya oleh malaikat 

kepada kum muslimin, adakah dari kita yang tidak mengetahui bahwa suatu 

hari nanti pertanyaan tersebut akan datang juga kepada dirinya. 

 Setiap orang yang memiliki amalnya masing-masing selama di 

dunia, apabila seseorang tersebut selalu menjaga sholatnya maka orang 

tersebut akan selamat dari pertanyaan malaikat. Amalan yang dapat 

menlong kita ketika kita akan dihisab dipadang mashsyar adalah Sholat, 

Sedekah, membaca Alaqur‟an. Apabila seseorang melakukan semua itu 

maka seseorang tersebut akan masuk kesurga dan sebaliknya kalau tidak 

menjaga sholatnya akan masuk kedalam api neraka, sholat merupakan 

amalan yang paling utama oleh umat Islam karena sholat adalah amalan 

yang dapat membantu kita ketika kita ditanya malaikat. 

  Apabila seseorang melalaikan sholatnya besar kemungkinan kalau 

hal tersebut bisa didapatkan dari beberapa faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi remaja dalam melaksanakan ibadahshalat yaitu: 

1. Fakor Internal 

Faktor internal adalah indikator yang datang dari diri manusia itu sendiri. 

Yang termasuk dalam faktor internal adalah seperti malas, bosan, lemah 

fikiran. ketiga faktor ini yang sering mempengaruhi seseorang untuk 

tidak melaksanakan sholat(kompasiana). 

2. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan dalam Keluarga  

Perhatian orang tua terhadap anak juga cukup penting untuk 

dijadikan dasar dalam melihat keterlibatan orang tua terhadap anak-

anaknya. Karena itu sejauh mana orang tua memberikan perhatian 

http://www.kompasiana.com/
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tentang masalah pendidikan shalat bagi anak remaja merupakan hal 

yang sangat penting. 

b. Faktor Pendidikan 

Pendidikan juga memiliki pengaruh besar terhadap tindakan 

seseorang. Karena itu semakin tinggi pengetahuan keagamaan 

seseorang akan semakin baik pula dalam memberikan didikan 

kepada anak-anaknya (Maharudin,2010:34) . 

c. Faktor masyarakat 

Lingkungan masyarakat  juga sering mempengaruhi seseorang untuk  

remaja, setiap ada aktivitas agama para tokoh masyarakat kurang 

melibatkan  remaja untuk ikut aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga 

hal tersebut menyebabkan  para  sering sekali untuk acuh dalam 

kegiatan agama seperti kegiatan yang sering diadakan oleh 

masyarakat (Chaerul) . 

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka faktor internal yang 

paling dominan yang membuat seseorang tidak sadar kalau dirinya telah 

melalaikan sholat, karena faktor yang ada dalam diri seseorang 

merupakan  faktor terbesar yang mendorong seseorang untuk melalaikan 

sholat. 

Sesuai dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa remaja 

lebih suka mengulur-ulur waktu untuk sholat daripada untuk segera 

melaksanakannya. Hal tersebut membuat remaja lebih larut dalam 

kehidupan dunia.  Banyak dari remaja semberono menggalkan sholat 

sehingga kehidupan individu dan kehidupan sosialnya juga belum 

memeberikan bekas karena ketenangan batin yang ada dalam dirinya 

terganggu itu dikarenakan  mereka sering meninggalkan sholat.   

Maka dari itu masalah yang dihadapi  oleh banyak remaja bisa 

diberikan solusi melalui layanan bimbingan kelompok yang mana dalam 

layanan bimbingan kelompok ini nantinya yang akan menentukan topik 

yang akan dibahas adalah konselor. Konselor bisa memberikan materi 

sesuai apa yang sedang hangat dan sedang banyak dibicarakan dengan 
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anggota kelompok. Didalam bimbingan kelompok topik terbagi antara 

topik tugas dan topik bebas, namun dalam hal ini konselor menetapkan 

topik tugas yang nantinya diberikan kepada anggota kelompok. 

Bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam 

BK yang diberikan pada sekelompok individu untuk memecahkan 

masalah secara bersama-sama dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. Menurut Prayitno (2004: 2)  layanan bimbingan kelompok 

adalah: 

Layanan yang mengaktifkan dinamika kelompok untuk 

membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan 

pribadi, dan/atau pemecahan masalah individu yang menjadi 

peserta kegiatan kelompok, yang diikuti semua anggota di 

bawah bimbingan pemimpin kelompok, serta membahas topik-

topik umum yang menjadi kepedulian anggota kelompok.  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa bimbingan 

kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membahas 

pemecahan masalah secara bersama dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. Layanan bimbingan kelompok dapat membuat semua orang 

dapat mengemukakan pendapat dari semua anggota kelompok agar  

anggota kelompok aktif dalam mengeluarkan pendapat dan secara 

sukarela dalam menyampaikannya dengan tujuan agar suasana 

bimbingan kelompok berjalan dengan lancar dan anggota kelompok 

merasa senang. 

Sesuai dengan pengertian bimbingan kelompok, bimbingan 

kelompok memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Lebih lanjut 

Prayitno (2012:150-151)menjelaskan layanan Bimbingan Kelompok 

bertujuan untuk:  

a. Tujuan Umum  

Tujuan umum layanan bimbingan kelompok adalah 

berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya 

kemampuan komunikasi peserta layanan. 
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b. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus bimbingan kelompok pada dasarnya terletak pada: 

bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu 

yang mengandung permasalahan aktual (hangat) dan menjadi 

perhatian peserta.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa layanan 

bimbingan kelompok bertujuan agar peserta layanan mampu 

mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya dengan sesama 

anggota kelompok. Peserta layanan mampu membahas topik aktual 

dengan memamfaatkan dinamika kelompok, dalam hal ini peserta 

layanan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam 

berkomunikasi, baik itu berkomunikasi dengan cara verbal maupun non 

verbal. 

Sesuai dengan apa yang dijelaskan diatas sesuai dengan tujuan 

bimbingan kelompok tersebut adalah untuk mendorong pengembangan , 

wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang 

lebih efektif. Tingkah laku yang efektif disini bisa membuat klien 

menyadarikesalahan dan menyadari dari tingkah lakunya yang banyak 

melalaikan sholat sehingga sholatnya tidak teratur dan banyak yang 

tertinggal. Sesuai dengan permasalahan tersebut mengenai tingkah laku 

maka pendekatan yang tepat digunakan dalam mengubah tingkah 

lakunya seseorang agar lebih efektif dalam melaksanakan sholat  adalah 

pendekatan sufistik. 

Psikoterapi pendekatan sufistik adalah proses pengobatan dan 

penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral maupun 

fisik dengan melalui layanan bimbingan Alqur‟an dan As-Sunnah Nabi 

SAW, atau secara empiris adalah melalui layanan bimbingan dan 

pengajaran Allah SWT, malaikatnya, Nabi dan Rasulnya, atau ahli waris 

para Nabinya (Dasril &Kasmuri, 2014:5). 
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Psikoterapi yang penulis maksud di sini adalah upaya pengobatan/ 

penyembuhan hati remaja yang menimbulkan munculnya masalah agama 

dan moral remaja melalui berbagai terapi dengan pendekatan nilai-nilai 

sufistik Islam, seperti dengan memperbanyak Tilawah Al-Quran, banyak 

berzikir, melakukan Puasa, Shalat malam dan senantiasa melakukan 

instropeksi diri (Dasril,2008:173). 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai psikoterapi pendekatan 

sufistik maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan sufistik 

adalah pendekatan yang mengunakan layannan bimbingan berdasarkan 

sumber ajaran islam yaitu Alqur‟an dan As-Sunnah agar umatnya 

senantiasa menjaga perilaku baik fisik moral atau spiritual untuk selalu 

berada dijalan Allah SWT. Sasaran dan objek pendekatan sufistik adalah 

manusia yang secara utuh, yakni berkaitan dengan gangguan pada 

beberapa aspek  menurut penjelasan dasril sebagai berikut : 

a) Mental 

     berhubungan dengan pikiran,akal,ingatan atau proses yang 

bersosiasi dengan akal, pikiran dan igatan seperti mudah lupa 

,malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi,picik,tidak dapat 

mengambil keputusan dengan baik dan benar,bahkan tidak 

memiliki kemampuan membedakan mana yang halal dan mana 

yang haram,yang bermanfaat dan yang mudarat. 

b)  Spiritual 

  yang berhubungan dengan masalah roh, semangat atau jiwa religius 

yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan dan 

menyangkut nilai-nilai trancendental seperti syirik, nifak, dasik da 

kufur, lemah keyakinan atau tertutup atau terhijabnya alam roh, 

alam malaikat dan alam ghaib. Semua itu terjadi akibat 

kedurhakaan manusia dan pengingkarannya pada Allah. 

c)  Moral (ahklak) 

  keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses 

pemikiran, pertimbangan atau penelitian,atau sikap mental atau 

watak yang terjabarnya dalam bentuk berfikir, berbicara bertingkah 

laku dan sebagainya. 

d)   Fisik (jasmaniah) 

  Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan pendekatan 

sufistik,kecuali dengan izin Allah SWT. Adakalanya sering 

dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis atau ilmu 

kedokteran pada umumnya.terapi fisik adalah terapi yang paling 
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berat dilakukan oleh pendekatan sufistik karena apabila penyakit 

tersebut disebabkan oleh dosa-dosa dan kedurhakaan yang 

dilakukan seseorang pada Allah SWT(Dasril & Kasmuri,  2014:56) 

. 

   Dari keempat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara 

umum empat hal di atas merupakan sasaran dari pendekatan sufistik atau 

pendekatan psikoterapi islam. 

 Setelah dilakukan observasi di musholla IAIN Batusangkar terhadap 

mahasiswa. Maka  diperoleh fenomena sebagai berikut:  

Terdapat beberapa diantara mahasiswa yang kurang kesadarannya 

untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu,banyak diantarnya 

yang melalaikan sholat dan banyak yang lebih mengutamakan 

kepentingan sesaat dari pada mendahulukan kepentingan beribadah 

kepada Allah (Hasil observasi, 2 April 2017). 

Selain itu berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan  

beberapa mahasiswa, ada 6 orang yang masih lalai melaksanakan sholat 

lima waktu. Dan yang lainnya masih banyak yang sibuk dengan kegiatan 

lainnya serta masih banyak juga waktu hampir habis baru mulai 

melaksanakan sholat. kebanyakakan dari mereka memiliki alasan yang 

berbeda diantaranya alasan yang diberikan oleh salah seorang  

mahasiswa karena ramainya antrian wudhu dan antrian 

mukenahdisebabkan banyak diantara mereka yang tidak bawa mukenah 

sehingga banyak yang mengantri sholat dan akhirnya sholat mereka jadi 

tertunda. Maka dari itu perlu diberikan layanan bimbingan kelompok 

pendekatan sufistik untuk meningkatkan kesadaran sholat bagi  

mahasiswa . 

Berdasarkan fenomena di atas dapat dipahami bahwa sebagian dari 

Mahasiswa masih kurang kesadarannya untuk tepat melakukan sholat 

lima waktu dan masihbanyak yang menghabiskan waktunya untuk 

berbicara ketika temannya sedang sholat bahkan ada yang tidur-tiduran 

dan melalaikan sholatnya. Padahal ia menyadari kalau sholat itu tiang 

agama. Disini banyak sekali yang terlihat kesadaran mahasiswa itu 
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terhadap kewajibannya sebagai seorang muslim sangat kurang mereka 

lebih mementingkan kehidupan dunia dari pada kehidupan akhirat.  

Sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan maka 

penulis tertarik dengan judul: Efektifitas Pendekatan Sufistik melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan Kesadaran 

Sholat Lima Waku Bagi Mahasiswa  IAIN Batusangkar. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, 

banyak permasalahan yang bisa diteliti. Penulis dapat mengidentifikasikan 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Efektifitas Pendekatan sufistikmelalui Layanan Bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan Kesadaran Sholat Lima Waktu Bagi 

Mahasiswa  IAIN Batusangkar. 

2. Meningkatkan Kesadaran mahasiswa terhadap sholat lima waktu. 

3. Cara sholat mahasiswa 

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemahaman sholat wajib 

mahasiswa 

C. Batasan Masalah 

Menyadari berbagai keterbatasan yang dimiliki, maka penelitian ini 

difokuskan/dibatasi tentang: “EfektifitasPendekatan Sufistik melalui 

Layanan Bimbingan  Kelompok untuk Meningkatkan Kesadaran Sholat 

Lima Waktu Bagi Mahasiswa  IAIN Batusangkar”.  

 

D. Rumusan Masalah 

Dalam pembahasan ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah 

“Apakah pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok efektif 

meningkatkan kesadaran sholat lima waktu untuk mahasiswa”. 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Efektifitas Pendekatan sufistikmelalui layanan 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan Kesadaran Sholat Lima Waktu 

Bagi Mahasiswa IAIN. 

 

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian  

Adapun Manfaat dan Luaran penelitian ini adalah sebagai  berikut: 

1. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai pembinaan dan pengembangan ilmu bimbingan dan 

konseling. 

b. Sebagai informasi ilmiah tentang efektifitas pendekatan 

sufistikmelalui layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

kesadaran Mahasiswa terhadap sholat lima waktu. 

2. Luaran Penelitian  

a. Agar  dapat diseminarkan di IAIN Batusangkar 

b. Agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi  Teoritik 

1. Kesadaran Sholat  

a. Pengertian kesadaran  Sholat  

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, 

tahu dan mengerti, siuman, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, 

keadaan ingat (tahu akan dirinya), ingat kembali. Sedangkan 

kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yan dirasakan 

atau dialami oleh seseorang. Setiap orang harus memiliki rasa sadar 

yang muncul dari dalam dirinya. Salah satunya adalah kesadaran 

akan salat lima waktu(Yenni Salim,2010:5). Kata salat memiliki akar 

hubungan maka dengan kata “Shilah” yang bermakna hubungan 

(contohnya, shilahal-rahim bermakna silaturahmi). Dalam kaitannya 

dengan kata shilah ini, salat bermakna medium hubungan manusia 

dengan Allah SWT. Menurut Ayub  (2014:185) bahwa:     

Sholat laksana puncak piramida tertinggi diantara ibadah-

ibadah lainnya. Hal ini disebabkan, Setiap ibadah dan 

perintah agama diturunkan kepada nabi Muhammad melalui 

perantara malaikat Jibril,  Kecuali ibadah sholat. Allah SWT 

sendiri yang memerintahkan ibadah ini kepada beliau. 

Tepatnya, ketika beliau melakukan isra‟mi‟raj hingga beliau 

menembus langit yang ketujuh dan sampai kesidratul 

muntaha. 

Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa sholat tersebut laksana 

tertinggi bagi umat muslim  dan wajib dilaksanankan oleh setiap 

umat muslim tanpa terkecuali, selain itu umat muslim juga dituntut 

untuk patuh kepada perintah Allah dalam segala hal pun. Menurut 

istilah syariat, Shalat berarti ucapan dan perbuatan khushus, yang 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib 

hukumnya berdasarkan kitab, sunah dan ij‟ma umat.  Kaum muslim 
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sepakat (ijma‟) bahwa AllahSWT telah mewajibkan 

sholat lima waktu dalam sehari semalam. 

Adapun ayat yang menyatakan tentang perintah 

sholat adalah Al-Qur‟an  surah An-Nisa (4) ayat 103 . 

               

           

         

 

Artinya Makadirikanlah sholat itu.Sesungguhnya 

sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman. 

 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat diketahui 

bahwa sesungguhnya sholat itu wajib dilaksanakan oleh 

kaum muslimin, karena seorang yang muslim tentu ia akan 

melaksanakan sholat dengan tepat karena takut akan dosa.  

Kesadaran shalat berarti keadaan tahu dan paham, 

tahu berbagai hal tentang sholat dan paham berbagai hal 

tentang sholat ,  tahu meliputi: cara sholat, rukun sholat, 

sejarah perintah sholat, amalan pertama yang ditanya di 

kubur, paham meliputi:arti penting sholat, akibat dari tidak 

sholat (Yenni Salim,2010:5) . 

Dari pemamaparan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa,kesadaran sholat adalah keadaan tahu dan paham 

tentang sholat.ini berarti bahwa kesadaran sholat dilihat dari 

berbagai pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang 

sholat. apakah dirinya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang sholat yang selama ini dia lakuakan 



14 
 

 
 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kesadaran  Shalat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran remaja 

dalam melaksanakan ibadah shalat yaitu: 

1. Fakor internal 

Faktor internal adalah indikator yang datang dari diri 

manusia itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal 

adalah seperti malas, bosan, lemah fikiran. ketiga faktor 

ini yang sering mempengaruhi seseorang untuk tidak 

melaksanakan sholat.Faktor ini adalah faktor terbesar 

yang membuat seseorang tidak melaksanakan sholat 

karena faktor yang ada dalam diri itu adalah faktor yang 

kuat untuk membuat seseorang salah langkah 

(kompasiana). 

2. Faktor eksternal 

 Yang dianggap sebagai faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi seseorang adalah: 

a) Lingkungan dalam keluarga  

Perhatian orang tua terhadap anak juga cukup 

penting untuk dijadikan dasar dalam melihat 

keterlibatan orang tua terhadap anak-anaknya. Suatu 

perhatian berarti pemusatan atau kosentrasi dan 

seluruh aktivitas tertuju pada suatu objek. Karena itu 

sejauh mana orang tua memberikan perhatian 

tentang masalah pendidikan shalat bagi anak remaja 

merupakan hal yang sangat penting 

(Maharudin,2010:34). 

b) Faktor pendidikan 

Pendidikan juga memiliki pengaruh besar terhadap 

tindakan seseorang. Kemampuan orang tua untuk 

mendidik para remaja sangat ditentuan sejauh mana 

pengetahuan orang tuanya. Karena itu semakin 
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tinggi pengetahuan keagamaan seseorang akan 

semakin baik pula dalam memberikan didikan 

kepada anak-anaknya. Sebaliknya semakin rendah 

pendidikan agama seseorang berarti akan rendah 

pula kemampuan mereka untuk mendidik anak-

anaknya untuk melaksanakan sholat lima waktu 

(Maharudin,2010:34) . 

c) Faktor masyarakat 

Lingkungan masyarakat  juga sering mempengaruhi 

seseorang untuk  remaja , setiap ada aktivitas agama 

para tokoh masyarakat kurang melibatkan  remaja 

untuk ikut aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga 

hal tersebut menyebabkan  para  sering sekali untuk 

acuh dalam kegiatan agama seperti kegiatan yang 

sering diadakan oleh masyarakat. Masyarakat sering 

kali memberikan pengaruh negatif kepasa remaja 

dalam kehidupan sehari-hari. contohnya saja apabila 

seorang remaja sering beribadah kemusholla untuk 

melaksanakan sholat dan setelah pulang sholat 

remaja tersebut malah ditertawai dengan sebutan 

“pak ustad baru pulang sholat”. Hal tersebut 

membuat remaja engan untuk melaksanakan sholat 

karena pengaruh dari masyarakat (Chaerul) . 

d. Hikmah  Melaksanakan Sholat  

Menurut Hasanuddin (1986:330) beberapa mutiara 

hikmah sholat yang dapat ditangkap secara indrawi: 

10. Kebiasaan hidup bersih 

11. Berbusana rapi,sopan dan sederhana 

12. Latihan terus-menerus menghargai arti 

pentingnya waktu, atau disiplin menempati 

waktu. 

13. Menggalang kemitraan dan kebersamaan 
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14. Menciptakan keseragamaan ucap, sikap, 

gerak, arah tujuan, pola pikir dan gejolak 

hati nurani dalam satu komando. 

15. Menumbuhkan keberanian melakukan 

koreksi yang konstruktif 

16. Memelihara tatakrama yang efektif 

17. Membangun solidaritas sosial. 

18. Membangkitkan rasa mandiri. 

19. Melahirkan Iptek dan semangat 

membangun.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

sholat lima waktu bukan sekedar kegiatan rutin yang 

sifatnya Cerimonial  dan tanpa bekas. Diakui atau tidak, 

10 mutiara hikmah itu belum kita hayati.kita melihat 

sememntara ini masih ada saja kaum muslimin yang  

semberono mendirikan sholat. Sehingga sholat yang 

mereka dirikan belum juga memberi bekas terhadap 

individunya, terhadap kehidupan sosialnya, atau terhadap 

lingkungan kehidupannya. 

e. Urgensi  Sholat Sebagai Umat yang Bersyahadat  

Sholatadalah salah satu kewajiban dari beberapa 

kewajiban yang dibebankan Allah SWT kepada orang-

orang yang mengaku dirinya Islam. Kewajiban sholat 

harus dikerjakan seorang muslim secara rutin dalam sehari 

semalam sebanyak 5(lima) waktu dan tidak boleh 

ditinggalkan walau dalam kondisi dan situasi apapun, 

seperti: kondisi sibuk bekerja, dalam perjalanan, maupun 

dalam kondisi sakit. dalam kondisi dan situasi tertentu 

yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia, Allah 

SWT  memberikan beberapa keringanan/rukhshoh dalam 

mengerjakan sholat, misalnya: saat menjadi musafir atau 

menempuh perjalanan jauh, sholat dpat dilakukan dengan 

cara jamak qashar/digabung dan diringkas, dalam kondisi 
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sakit, sholat dapat dilakukan dengan cara duduk, 

berbaring, dan isyarat, bahkan jika tidak ada air atau 

karena sakit yang  tidak diperbolehkan kena air, maka 

wudhu dapat diganti tayamum dengan debu. 

Begitu pentingnya masalah sholat, maka perintah 

sholat juga tidak diturunkan melalui para malaikat, tetapi 

Allah SWT langsung bertemu dengan Nabi Muhammad 

SAW di Sidrotul Muntaha atau yang lebih dikenal dengan 

langit ketujuh melalui peristiwa Isro‟ Mi‟roj, yaitu 

perjalanan dari Masjidil Haram (Mekkah) menuju Masjidil 

Aqsho (Madinah) kemudian  menuju Sidrotul 

Muntaha/langit ketujuh (Yaumi,2012:1). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami 

bahwa sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat 

muslim karena sebagai umat muslim sholat merupakan 

tiang agama yang merupakan amalan pertama yang akan 

ditanya di dalam kubur setelah kita meninggal. begitu 

agungnya kedudukan sholat sehingga sholat begitu penting 

untuk dilaksanakan setiap hari  tanpa terkecuali. 

f. Sholat sebagai  Kewajiban lawan  dari Sholat Sebagai 

Kebutuhan Bagi Manusia 

1) Sholat sebagai kewajiban 

Kedudukan shalat dalam Islam merupakan kewajiban utama 

yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam yang 

ada di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu wajib 

atas orang tua harus mengetahui bahwa 

membiasakan anak shalat adalah tujuan hidup dalam 

pendidikan keimanan anak-anak. Masa kanak-kanak 

bukanlah taklif (pembebanan syari‟at), akan tetapi 

itu adalah masa persiapan, pelatihan dan pembiasaan 

untuk sampai kepada masa taklif ketika mereka 
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sampai pada usia baligh, sehingga mudah bagi 

mereka untuk menunaikan kewajiban-kewajiban 

agama mereka. Kewajiban shalat banyak tertera 

dalam Al-Qur‟an dan Hadis Nabi SAW, kewajiban 

shalat terhadap umat muslim sudah tidak diragukan 

lagi, shalat perintah langsung dari Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad SAW. Shalat juga 

termasuk dalam ibadah Mahdhah, ibadah yang 

berhubungan dengan Allah SWT. Dan hadits 

Rasulullah SAW tentang kewajiban orang tua 

menyuruh anak-anaknya untuk mengerjakan 

shalat(Mujiburrahman,2016:5). Perintah shalat oleh 

Rasulullah SAW mulai ditanamkan ke dalam hati 

jiwa anak-anak sejak mereka kecil, Al-Qur‟an  surah 

An-Nisa (4) ayat 103 . 

                

            

       

  

 

Artinya Maka dirikanlah sholat 

itu.Sesungguhnya sholat itu adalah 

kewajiban yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman. 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat 

diketahui bahwa sesungguhnya sholat itu wajib 

dilaksanakan oleh kaum muslimin,  karena seorang 
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yang muslim tentu ia akan melaksanakan sholat 

dengantepatkarena takut akan dosa.  

2) Sholat sebagai kebutuhan  

Sholat menurut bahasa artinya doa, atau doa 

untuk kebaikan. dikatakan,”shalla shallatan”: ibadah 

khusus yang sudah dijelaskan batasan waktu dan tata 

cara syariat islam. Sedangkan menurut syariat, sholat 

adalah sejumlah ucapan dan perbuatan khusus, 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 

Dinamakan sholat menurut pengertian syariat karena 

ia mengandung doa (Adh-Dhiya,2011:307). 

Dalam sholat ada isyarat penghormatan atau 

membuang sesuatu yang bersih dengan tangan, berdiri, 

tegak,menunduk,rukuk,sujud,puji-pujian doa dan 

harapan.karena manusia mahkluk yang memilki naluri 

cemas dan mengharap. Ia selalu membutuhkan sandaran 

terutama pada saat-saat cemas ketika berharap. Kenyataan 

sehari-hari membuktikan bahwa bersandar pada 

mahkluk,betapa pun tinggi kekuatan dan 

kekuasaannya,sering kali membuahkan hasil.  

 Beda antara “mengerjakan sholat”dengan 

“mendirikan sholat” kalau “mengerjakan”sholat berarti 

hanya sekedar melepaskan diri dari tanggung jawab atau 

hanya sekedar melepaskan kewajibannya tanpa menghayati 

makna dan hakikat sholat itu sendiri. Sedangkan 

“mendirikan” sholat berarti menjadikan sholat itu sebagai 

sebuah kebutuhan sehingga meresapi makna yang 

terjandung didalamnya yang berujung pada ucapan dan 

perbuatan dalam segala aspek(Hanafi,2015). 
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g. Ibadah Yang Pertama Kali Ditanya Dalam Kubur 

Seseorang yang telah meninggal dan telah 

dikuburkan akan datangi dua malaikat  yang 

menghampirinya dan mennyakan amalan selama di dunia 

dengan tiga pertanyaan, pertanyaan pertama “Man 

Robbuka?”siapakah robbmu?, kedua,Wa Maa 

Dinuuka?”dan apakah agama mu?, ketiga, Wa Maa Hadzar 

Rijullulladzi Bu Itsa Fikum?” dan siapakah orang yang telah 

diutus diantara kalian? Setelah ditanya oleh malaikat kepada 

kum muslimin , adakah dari kita yang tidak mengetahui 

bahwa suatu hari nanti pertanyaan tersebut akan datang juga 

kepada dirinya. Setiap orang yang memiliki amalnya 

masing-masing selama di dunia. Sabda rasulullah 

HR.Tabrani, “Amalan yang di hisab dari seorang hamba 

pada hari kiamat ialah sholat, jika ia baik, baiklah seluruh 

amalnya, sebaliknya jika jelek, maka jeleklah pula semua 

amalnya”(Yaumi,2012:1) . 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami 

bahwa sesungguhnya sholat adalah amalan yang sangat 

penting dilaksanakan oleh umat yang beragama karena 

sholat merupakan amalan pertama yang akan ditanya 

dikubur setelah kita mati. Apabila amalan kita selama di 

dunia banyak dan menjalankannya sesuai dengan ajaran 

Allah SWT maka akan mendapatkan tempat yang sangat 

mulia di akhirat nanti namun sebaliknya apabila ketika 

melaksanakan ajaran Allah tidak sesuai ajarannya terutama 

sholat maka dia akan mendapatkan tempat yang sangat 

buruk di akhirat yaitu neraka jahanam. 
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2. Pendekatan Sufistik / Pendekatan Psikoterapi Islam  

a. Pengertian Pendekatan sufistik 

Istilah “Pendekatan” secara morfologis berasal dari 

kata”dekat”. Istilah tersebut secara leksikal berarti jarak, hampir, 

akrab. Secara etimologi berarti proses, perbuatan atau cara 

mendekatkan. Dalam perspektif terminologi istilah pendekatan 

berarti paradigma yang terdapat dalam suatu disiplin ilmu tertentu 

yang selanjutnya dipergunakan untuk memahami suatu masalah 

tertentu (Ahmad,2013:1). 

 Sedangkan sufistik berasal dari kata shafa yang berarti bersih, 

sehingga kata shufi memilki makna orang yang hatinya tulus dan 

bersih dihadapan tuhannya (Ahmad,2013:1).jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pendekatan sufistik merupakan 

proses atau cara mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang 

tulus dihadapan tuhannya. 

Sedangkan  menurut Dasril & Kasmuri (2014:5) ”Psikoterapi 

pendekatan sufistik merupakan pengobatan alam pikiran, atau 

lebih tepatnya, pengobatan dan perawatan gangguan psikis 

melalui metode psikologis. Secara khusus psikoterapi adalah 

Penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau 

pada kesulitan-kesulitan penyesuaian diri setiap hari. Secara luas, 

psikoterapi mencakup penyembuhan lewat keyakinan agama”. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diketahui 

bahwa pendekatan sufistik ini pendekatan dengan metode 

penyembuhan mengunakan Alqur‟an dan As-Sunnah.dengan 

mengunakan metode tersebut maka apa yang dialami seseorang 

akan sembuh dengan sendirinya karena selalu berada dibawah 

lindungan Allah SWT dan sesuai dengan ajarannya. 

Psikoterapi pendekatan sufistik adalah proses pengobatan 

dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral 

maupun fisik dengan melalui layanan bimbingan Alqur‟an dan 
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As-Sunnah Nabi SAW, atau secara empiris adalah melalui 

layanan bimbingan dan pengajaran Allah SWT , malaikatnya, 

Nabi dan Rasulnya, atau ahli waris para Nabinya (Dasril dan 

kasmuri,2014:5). 

b. Objek Kajian Psikoterapi Sufistik 

Sasaran dan objek pendekatan sufistik adalah manusia yang 

secara utuh, yakni berkaitan dengan gangguan pada beberapa 

aspek  menurut penjelasan Dasril (2014:5) sebagai berikut : 

a) Mental 

berhubungan dengan pikiran, akal,ingatan atau proses yang 

bersosiasi dengan akal,pikiran dan ingatan seperti mudah 

lupa,malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi,picik,tidak 

dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar,bahkan 

tidak memiliki kemampuan membedakan mana yang halal 

dan mana yang haram,yang bermanfaat dan yang mudarat. 

b) Spiritual 

yang berhubungan dengan masalah roh, semangat atau jiwa 

religius yang berhubungan dengan 

agama,keimanan,keshalehan dan menyangkut nilai-nilai 

trancendental seperti syirik,nifak, dasik da kufur,lemah 

keyakinan atau tertutup atau terhijabnya alam roh, alam 

malaikat danalam ghaib. Semua itu terjadi akibat 

kedurhakaan manusia dan pengingkarannya pada Allah 

(Solihin,2004:41). 

c) Moral (ahklak) 

keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses 

pemikiran, pertimbangan atau penelitian,atau sikap mental 

atau watak yang terjabarnya dalam bentuk berfikir, 

berbicara bertingkah laku dan sebagainya. 
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d) Fisik (jasmaniah) 

Sakit yang ada dalam fisik yang diberikan oleh Allah 

kepada manusia merupakan sakit yang dapat membuat 

seseorang bisa menyukuri nikmat yang diberikan oleh 

Allah. Adakalanya sering dilakukan secara kombinasi 

dengan terapi medis atau ilmu kedokteran pada umumnya. 

Terapi fisik adalah terapi yang paling berat dilakukan oleh 

pendekatan sufistik karena apabila penyakit tersebut 

disebabkan oleh dosa-dosa dan kedurhakaan yang dilakukan 

seseorang pada Allah SWT. Tidak semua gangguan fisik 

dapat disembuhkan dengan pendekatan sufistik,kecuali 

dengan izin Allah SWT(Dasril & Kasmuri, 2014:5-6). 

c. Fungsi Psikotetapi Sufistik  

Adapun fungsi utama dari psikoterapi pendekatan sufistik 

sebagai berikut: 

1) Fungsi pemahaman  

Memberikan pemahaman tentang manusia dan 

problematikanya dalam hidup dan kehidupan dan 

bagaimana  mencari solusi dari problematika tersebut 

secarabaik,benar,mulia,khususnya terhadap ganguan 

mental,kejiwaan,spiritual dan moral serta problematikanya. 

disamping itu juga memberikan pemahaman bahwa ajaran 

islam merupakan sumber  yang paling lengkap,benar dan 

suci untuk menyelesaikan berbagai problematika yang 

berkaiatan dengan dirinya dengan tuhannya. pribadi 

manusia dengan lingkungan keluarga dan sosialnya 

(Solihin,2004:50). 

2) Fungsi pengendalian 

Memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktifitas 

setiap hambanya agar terjaganya dalam pengendaliandan 
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pengawasan Allah SWT sehingga tidak akan keluar dari 

kebebnaran,kebaikan dan kemanfaatannya. 

3) Fungsi peramalan atau analisa kedepan (prediction) 

Dengan ilmu ini seseorang akan memilki potensi dasar 

untuk dapat melakukan analisis ke depan tentang segala 

peristiwa,kejadian, dan perkembanganya. Artinya jika 

seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang salah dia 

dapat menganalisa apa yang akan dialaminya. 

4) Fungsi pengembangan 

Artinya mengembangkan ilmu ke-islaman khususnya 

tentang hakikat manusia dan seluk beluknya,baik yang 

berhubungan denganproblematika ketuhanan menuju 

keimanan,baik yang bersifat teoritis,aplikatif,maupun 

empirik . 

5) Fungsi pendidikan( education) 

Hakikat pendidikan adalah mengembangkan sumber daya 

manusia. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang 

buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. 

Fungsi utama diutusnya rasul adalah memberikan 

pendidikan pada seluruh umat manusia agar menjadi 

pandai, kritis dan brilian (Dasril&Kasmuri,2014:6-8). 

 Berdasarkan dari kelima penjelasan  di atas tentang  fungsi 

pendekatan sufistik. Maka dapat disimpulkan bahwa kelima 

fungsi tersebut memiliki dasar untuk memberikan pendidikan 

kepada seluruh umatnya agar menjadi umat yang pandai dan 

brilian dalam masalah yang dihadapi. 
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d. Tujuan Psikoterapi Sufistik 

Adapun tujuan dari mempelajari psikoterapi pendekatan 

sufistik ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat 

jasmani dan rohaniah sehat mental , spiritual dan oral atau 

sehat jiwa dan raganya. 

2) Mengali dan mengembangkan sumber daya insani 

3) Mengantarkan individu pada perubahan kontruksi dalam 

kepribadian dan etos kerja 

4) Meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan 

ketahuhidan, dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. 

5) Mengantarkan individu untuk mengenal, mencintai, dan 

berjumpa dengan esensi diri atau jati diri dan citra diri serta 

dzat yang maha suci, yaitu Allah SWT (Dasril & Kasmuri, 

2014:8-9). 

Berdasarkan tujuan di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari 

sufistik itu adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah 

dengan hati yang tulus dan bersih agar dapat mengubah perilaku 

yang salah menjadi yang lebih baik.  

e. Pembagian Psikoterapi Sufistik 

Secara luas psikoterapi mencangkup penyembuhan melalui 

pembicaraan informal atau diskusi personal dengan guru atau 

teman. Berikut pembagian psikoterapi menurut Darsril & Kasmuri: 

1) Psikoterapi Bersifat Duniawi 

Yaitu berupa pendekatan dan teknikpengobatan psikis 

setelah memahamipsikopatologi dalam kehidupan 

nyatamodel ini lebih banyak digunakan untukpenyembuhan 

dan pengobatan psikopatologiyang biasa menimpa pada 

sistemkehidupan duniawi manusia, seperti: 
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Neurastenia,Histeria, Psyicastenia, Schizoprenia,Manic 

Devresif, kelainan seks, paranoian psikosomatis. 

2) Psikoterapi Bersifat Ukhrawi 

Berupa bimbingan mengenai nilai-nilaimoral spiritual 

agama yang merupakanhasil petunjuk (hidayah) dananugrah 

(wabbah) dari Allah SWT. Terapiini lebih ditekankan 

kepada bagaimanaseseorang yang mengalami masalah 

dapatmelakukan hal-hal yang dapat mendekatkandiri 

kepada yang maha kuasa,yang mana terapi ini juga disebut 

denganpsikoterapi hati. 

Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

psikoterapi itu dapat dibedakan pada terapi untuk penyakit 

yang tampak dan penyakit yang tidak tampak 

(Dasril,2014:13). 

f. Metodologi dan Teknik Psikoterap Islam/Sufistik  

1) Metodeologi Psikoterap Islam/Sufistik 

Sebagai suatu ilmu, psikoterapi islam harus memilki metode 

dan dengan metode itulah fungsi dan tujuan dari esensi 

ilmu ini dapat tercapai dengan baik, benar dan ilmiah. 

Artinya ilmu ini membawa manfaat bagi umat manusia 

dan ia benar karena berasal dan berakar dari kebenaran 

ilahiah serta ilmiah. Karena dapat dengan mudah 

dipahami, diaplikasikan dan dialami oleh siapa saja yang 

ingin mengambil manfaat dan kebaikan dari ilmu 

ini.Adapun metode-metode yang dipakai dalam 

psikoterapi islam atau sufistik adalah sebagai berikut 

a) Metode ilmiah 

Adalah metode yang selalu dan sering diaplikasikan 

dalam dunia dan pengetahuan umumnya.untuk 

membuktikan suatu kebenaran dan hopotesa-

hipotesa, maka dibutuhkan penelitian secara empiris 
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di lapangan. Untuk mencapai kesempurnaan yang 

paling tidak mendekati kebenaran untuk hipotesa 

penelitian ini maka metode ini sangat dibutuhkan 

dengan teknik-teknik seperti:wawancara, observasi, 

tes, dan survey (Solihin,2004:42). 

b) metode keyakinan 

adalah metode berdasarkan keyakinan yang kuat 

yang dimilki oleh seorang peneliti. Adapun 

keyakinan itu dapat diraih melalui: 

1) Ilmu yakin, yaitusuatu keyakinan yang 

diperoleh berdasarkan ilmu secara teoritis 

2) Ainul yakin, yaitu suatu keyakinan yang 

diperoleh berdasarkan pengamatan mata 

kepala secara langsung tanpa perantara 

3) Haqqul yakin, yaitu suatu keyakinan yang 

diperoleh melalui pengamatan dan 

penghayatan pengalaman (empiris) artinya si 

peneliti betul-betul sekaligus menjadi pelaku 

dan peristiwa penelitiannya 

4) Kamalul yakin, yaitu suatu keyakinan yang 

sempurna dan lengkap, karena ia bangun di 

atas keyakinan berdasarkan hasil pengamatan 

dan penghayatan teoritis, aplikatif dan 

empirik 

c) Metode otoritas  

Adalah suatu metode dengan mengunakan otoritas 

yang dimilkioleh seorang peneliti/ psikoterapi , yaitu 

berdasarkan keahlian, kewibawaan dan pengaruh 

positif. Atas dasar itulah seorang psikoterapis 

memilki hak penuh untuk melakukan tindakan 

secara bertanggung jawab. Apabila seorang 



28 
 

 
 

psikoterapi memilki otoritas yang tinggi, maka 

sangat membantu dalam mempercepat proses 

penyembuhan tergadap suatu penyakit atau ganguan 

yang sedang diderita oleh seseorang. 

d) Metode intuisi 

Adalah metode yang berdasarkan ilham atau wahyu 

yang datangnya dari Allah SWT. Metode iniah yang 

sering dilakukan oleh para sufi dan orang-orang 

yang dekat dengan Allah dan mereka memilki 

pandangan bathin serta tersingkapnya alam 

kegaiban.bagi orang yang mata bathinya terbuka dan 

tajam , maka baginya tidak ada satu kesukaran untuk 

mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi atas 

izin Allah SWT (Dasril& Kasmuri,2014:9-11). 

2) Teknik Pendekatan Sufistik /Pendekatan Islam 

Dalam jiwa konteporer terdapat enam teknik 

psikoterapi yang dapat digunakan oleh pikolog dan psikiater 

sebagai berikut: 

a) Teknik terapi psikoanalisis 

Bahwa dalam setiap individu terdapat kekuatan-kekuatan 

yang saling berlawanan yang menyebabkan konflik 

internal menjadi tidak terhindarkan. Konflik yang tidak 

disadari itu mempunyai pengaruh yang kuat pada 

perkembangan kepribadian individu, sehingga 

menimbulkan rasa stress dalam kehidupan. teknik ini 

menekankan fungsi pemecahan masalah ego yang 

berlawanan dengan implus seksual dan agresif dari id. 

b) Teknik terapi perilaku 

Yang mengunakan prinsip belajar untuk memodifikasi 

perilaku individu. dalam sesi terapi awal. Ahli terapi 

perilaku mendengarkan cermat pertanyaan klienya tentang 
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masalahnya,kemudian menetukan masalah dengan jelas 

dan memecahkan menjadi beberapa tujuan terapetik 

sufistik. 

c) Teknik terapi kognitif perilaku 

Yaitu teknik modifikasi perilaku dan mengubah keyakinan 

maladaptif. Ahli terapi membantu individu menganti 

interpretasi yang irasional terhadap suatu peristiwa dengan 

interpretasi yang lebih realistik. 

d) Teknik terapi humanistik 

Teknik  dengan pendekatan fenomenologi kepribadian 

yang membantu individu menyadari diri sesungguhnya 

dan memecahkan masalah mereka dengan intervensi ahli 

terapi yang minimal.ganguan psikologis diduga timbul 

jika proses pertumbuhan potensi dan aktualisasi diri 

terhalang oleh situasi atau oleh orang lain. 

e) Teknik terapi eklektik atau integratif 

Yaitu memilki dari berbagai tenik terapi yang paling tepat 

untuk klien tertentu ketimbang mengikuti secara kaku satu 

teknik tunggal. Ahli terapi jenis ini mengkhususkan diri 

dalam masalah spesifik seperti alkoholisme, disfungsi 

seksual, depresi. 

f) Teknik terapi kelompok dan keluarga 

Terapi kelompok adalah teknik yang memberikan 

kesempatan bagi individu untuk mengali sikap dan 

perilaku dalam interaksi dengan orang lain yang memilki 

masalah serupa  (Solihin,2004:38-40) . 

g. Urgensi Pendekatan Sufistik Dalam Konseling 

Istilah Bimbingan dan konseling berasal dari kata bahasa 

inggris  guidance & counseling. Kata guidance itu sendiri 

berasal dari kata kerja  to guide yang secara harfiah berarti 
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menunjukkan,membimbing, menuntun kejalan yang benar. 

Bimbingan lebih menekankan pada layanan informasi dengan 

cara menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk dapat 

mengambil suatu keputusan atau memberikan sesuatu sambil 

memberikan nasehat atau mengarahkan dan menuntun kesuatu 

tujuan. Pada konsisi ini manusia lebih mencari ketenangan 

dengan jiwa keagamaan. 

perkembangan bimbingan konseling keagamaan  sangat 

penting  diketahuioleh klien karena  tidak diragukan lagi terapi 

baik bagi kesehatan adalah keimanan kepada Allah melalui 

pendekatan sufistik,agar manusia bisa lebih siap dalam 

mengahdapi maslah dengan berbagai persoalan denagn 

mendekatkan diri kepada Allah dengan layanan bimbingan yang 

sesuai Alqur,An dan Sunnah Nabi yang ada dalam pendekatan 

sufistik (Dwi,2012:1). 

konseling sufistik dimaksudkan agar konselor Islami dapat 

memperkaya pemahaman dan pengalaman melaksanakan tugas 

konseling mengunakan konsep tasawuf yang dilandaskan pada 

Nash Al-Qur‟an  dan hadis. Tujuan utama yang hendak 

dijawujudkan oleh tasawuf adalah hadirnya insan kamil 

(Samad,2017:354). 

h. Hakikat Sufistik  

Tasawuf atau sufisme dalam bahasa arab adalah ilmu 

untuk mensucikan jiwa, menjernihkan ahklaq,membangun 

dhahir dan batin serta untuk memperoleh kebahagian dunia yang 

abadi.Tasawuf pada awalnya merupakan gerakkan 

zuhud(menjauhi hal duniawi) dalam islam.  dalam 

perkembanganya melahirkan tradisi mitisme islam. Sufisme 

merupakan subuah konsep dalam islam yang didefenisikan oleh 

para ahli sebagai bagian batin, dimensi mistis islam yang lain 

berpendapat bahwa sufisme adalah filosofi perenial yang 
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eksisinya sebelum kehadiran agama, ekpresi yang berkembang 

bersama agama islam(wikipedia). 

Dimana tasawuf hanya sebagai alat saja,bukan sebagai 

tujuan. Adapun hakikat dari tasawuf tersebut ialah usahayang 

bertujuan untuk memperbaiki budi dan membersihkan batin, 

yangdapat memunculkan refleksi berupa semakin tingginya 

kepekaan sosialdalam diri sufi (Rifa‟i,2016:62). 

I. Keterkaitan antara Sholat,Tasawuf dan Sufistik 

Ilmu tasawuf bagaikan  psikoterapi yang memiliki tujuan  

untuk menghilangkan  sifat-sifat buruk dan membantu seseorang 

untuk menyesuaikan diri terhadap masyarakat.Praktik tasawuf 

bertujuan untuk mengubah  sifat-sifat buruk kepribadian,untuk 

membuka hati, untuk berhubungan dengan kearifan mendalam 

di dalam diri, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

Dalam tasawuf psiritual merupakan point penting, dan 

salah satu aspek penting dari spiritual adalah memiki arah 

tujuan, yang secara terus menerus meningkatkan kebijaksanaan 

dan kekuatan berkehendak dari seseorang, mencapai hubungan 

yang lebih dekat dengan ketuhanan dan alam semesta dan 

menghilangkan ilusi dari gagasan salah yang berasal dari alat 

indra, perasaan dan pikiran. 

Berbagai macam praktik ibadah yang dilakukan oleh sufi 

untuk meningfkatkan spirituallitas mereka diantaranyaadalah 

dengan berpuasa,sholat,mengasingkan diri, adab, kematian dan 

mengingat tuhan. yang menghubungkan antara sholat sufistik 

dan tasawuf adalah dari praktiknya tasawuf tersebut. tasawuf 

sama dengan sufistik atau sufisme yang membantu seseorang 

untuk dekat dengan Allah dengan hati yang tulus dan bersih. 

maka dari itu praktik nya adalah dengan spiritual dengan 

melaksanakan sholat terutamanya agar dapat mengubah 
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kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik dan mengubah yang 

sebelumnya sering meninggalkan sholat menjadi seorang yang 

menjadikan sholat sebagai kebutuhan dan kewajiban sebagi 

seorang muslim. jadi dalam praktik tasawuf spiritual adalah poin 

yang penting untuk mengubah perilaku dan sikap seseorang 

menjadi lebih baik( Dewi Ainul, 2017:1). 

3. Layanan Bimbingan Kelompok 

a. Pengertian Bimbingan kelompok 

Layanan bimbingan dan konseling memiliki sepuluh jenis 

layanan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa/klien 

dalam pengentasan permasalahan yang dialami klien serta 

membantu mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh 

klien. Layanan BKp merupakan salah satu jenis layanan yang 

diberikan dalam bimbingan dan konseling yang dapat digunakan 

dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi atau 

berinteraksi siswa dengan siswa lain. Menurut Prayitno 

(1995:21-22) bimbingan kelompok adalah:  

Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan 

memamfatkan dinamika kelompok, maksudnya adalah 

semua anggota kelompok dalam kegiatan layanan 

bimbingan kelompok saling berinteraksi, bebas 

mengeluarkan pendapat, menanggapi dan memberikan 

saran dan sebagainya, apa yang dibicarakan itu bermanfaat 

bagi kelompok. Bimbingan kelompok yang baik adalah 

apabila kelompok itu mempunyai semangat yang tinggi, 

kerja sama yang lancar dan mantap serta ada saling 

mempercayai diantara kelompok. Kelompok yang baik itu 

terwujud apabila anggotanya saling bersikap sebagai 

kawan, dalam arti yang sebenarnya, mengerti dan 

menerima secara positif tujuan bersama, serta mau bekerja 

untuk kelompok. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas layanan bimbingan 

kelompok merupakan suatu usaha yang bisa membantu siswa 

untuk mengembangkanpotensi-potensi yang ada di dalam 

dirinya. Pengembangan potensi dalam layanan bimbingan 
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kelompok dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Maksud dinamika kelompok tersebut adalah suasana yang 

hangat antusias,berinteraksinya anggota kelompok, saling 

berkomunikasi, aktif pada saat proses pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok. 

Senada dengan pendapat Nathawidjaya  bahwa bimbingan 

kelompok merupakan “untuk mencegah berkembangnya 

masalah atau kesulitan pada diri konseli. Isi kegiatan bimbingan 

kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan 

dengan pendidikan, pekerjaan,pribadi dan masalah sosial yang 

tidak disajikan dalam bentuk pelajaran”(Nathawidjaya,2009:37). 

Sesuai apa yang disampaikan sesuai dengan pendapat diatas 

bahwa bimbingan kelompok merupaan bimbingan untuk 

mencegah permasalahan yang sulit dipecahkan oleh klien dan 

menemukan solusi dari permasalahannya. 

b. Tujuan Bimbingan Kelompok 

Layanan Bimbingan Kelompok bertujuan untuk 

membahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama 

anggota kelompok, dan dengan memamfaatkan dinamika 

kelompok topik tersebut dibahas secara bersama-sama, dimana 

setiap anggota kelompok diharapkan aktif dalam mengeluarkan 

pendapat, ide, gagasan serta tanggapannya terhadap topik 

tersebut, sehingga didapatkan titik temu dari pembahasannya. 

Dalam bimbingan kelompok yang akan nantinya diberikan oleh 

konselor kepada kliennya, konselor menetapkan topik tugas 

yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok nantinya.Lebih 

lanjut Prayitno (2012:150-151) menjelaskan layanan Bimbingan 

Kelompok bertujuan untuk:  
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a. Tujuan Umum  

Tujuan umum layanan bimbingan kelompok adalah 

berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya 

kemampuan komunikasi peserta layanan.  

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus bimbingan kelompok pada dasarnya 

terletak pada: bimbingan kelompok bermaksud membahas 

topik-topiktertentu yang mengandung permasalahan aktual 

(hangat) dan menjadi perhatian peserta. Melalui dinamika 

kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik tersebut 

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya 

tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini kemampuan 

berkomunikasi, verbal maupun non verbal ditingkatkan. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa 

layanan bimbingan kelompok bertujuan agar peserta layanan 

mampu mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya 

dengan sesama anggota kelompok. Peserta layanan mampu 

membahas topik aktual dengan memamfaatkan dinamika 

kelompok, dalam hal ini peserta layanan diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, baik itu 

berkomunikasi dengan cara verbal maupun non verbal 

3) Bimbingan Kelompok Pendekatan Sufistik 

Bimbingan dan konseling sufistik sebagai upaya 

membantu individu mengembangkan “potensi” yang 

dikaruniakan Allah SWT kepadanya dan atau menyelesaikan 

berbagai masalah yang dihadapinya mendasarkan pada ajaran 

Islam dengan meneladani kehidupan kaum sufi dalam 

mendekatkan diri kepada Allah, agar bisa tumbuh dan 

berkembang menjadi pribadi yang „alim dan saleh , dan pada 

akhirnya bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat 
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Dari rumusan pengertian di atas bisa dipahami, bahwa inti 

bimbingan dan konseling sufistik adalah; 

a) Hakekat bimbingan adalah upaya pemberian bantuan 

kepada individu oleh konselor kepada individu yang 

membutuhkan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho 

Allah SWT semata. Dikatakan bantuan karena pada 

dasarnya individu sendiri yang harus aktif “memahami” dan 

“mentaati” aturan Allah SWT dalam kehidupan sehari-

sehari. 

b) Fokus pemberian bantuan itu adalah; 2) Pertama; untuk 

mengembangkan potensi (jasmani, rohani, nafs, dan iman) 

yang dikaruniakan Allah SWT kepada manusia 

(developmental guidance). Kedua; penyelesaian masalah 

yang sedang dihadapi individu agar bisa hidup tenang, dan 

terhindar dari penyelesaian masalah yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam. 

c) Cara membimbing adalah dengan mendasarkan pada ajaran 

3) Islam, dengan meneladani kehidupan kaum sufi yaitu 

dengan cara (a) mengokohkan iman yang tercermin dalam 

ketaatan terhadap aturan Allah dan menjauhi syirik, (b) 

mengenalkan syari‟at Islam yang tercantun dalam al-Quran 

dan hadits, (c) memperbaiki amal yang tercermin dalam 

perilaku berakhlaq mulia, (d) mensucikan niat yaitu 

mengikhlaskan semua amal hanya untuk Allah SWT 

(Sutoyo,2017:5-6). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa  

bimbingan dan konseling sufistik  lebih mendasarkan kepada 

ajaran islam dengan meneladani kehidupan kaum sufi dalam 

menedakatkan diri kepada Allah SWT. 
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4) Tahapan –Tahapan Bimbingan Kelompok Pendekatan Sufistik 

Berikut penjelasan tentang tahapan pendektan psikoterapi 

sufistik (Solihin,2004:44-46) sebagai berikut: 

a) Tahap takhali (self awarenees) 

Merupakan pembersihan masalah, menghilangkan energi-

energi negatif atau penyakit yang dialami klien. tahap ini 

bisa dilakukan sendiri  oleh klien dirumah bagi yang 

mampu melakukannya dengan bimbingan yaitu dengan 

salat taubat untuk memohon ampunan disertai berdzikir. 

b) Tahap tahali (self  development) 

 Tahap ini klien melakukan ibadah-ibadah yang 

dilakukanya secara disiplin, konsisten, kontinyu dan sabar. 

hal sepertinya ditujukan untuk melatih klien agar tidak 

lupa atau selalu menjalankan  kewajiban sebagai seorang 

muslim yang beribadah dan untuk tetap melakukan 

psikoterapi secara mandiri.hal ini nantinya bisa berguna 

setelah klien sembuh dan selesai dalam melakukan 

psikoterapi karena dia  sudah terbiasa melakukan ibadah -

ibadah tersebut.  

c)  Tahapan Tajali 

          Tahapan ini lebih kepada menampakkan, terbuka, atau 

menyatakan diri.  Pada tingkat inilah, Allah Ta‟ala 

menampakkan dirinya kepada hambanya yang 

dikehendakinya. Bukan hanya kebenaran hakiki tetapi dzat 

yang memilki cahaya itulah yang tampak 

Berdasarkan penjelasan di atas tentang tahapan 

bimbingan kelompok pendekatan sufistik maka dapat dipahami 

bahwa ada tiga tahapan yang dapat digunakan untuk  melatih 

klien selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim 

yang beribadah taat kepada Allah SWT.  
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B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muchojin Fuji Santoso tahun 

2010dengan penelitiannya yang berjudul “Dimensi Sufistik Dalam 

Pemikiran Dan Praktis Abdurrahman Wahid di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta”.  Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (library research). Hasil penelitiannya  dalah corak 

spiritualitas Abdurrahman Wahid tidak masuk dalam satu tarekat. 

Yang harus ada  mursyid,wirid-wirid atau amalan-amalan tertentu. 

tetapi Abdurrahman Wahid mampu mengambil subtansi tasawuf 

dan nilai-nilainya untuk menjadi moral force, terutama  bagi 

pemahamannya terhadap agama islam yang “rahmatan lil alamin”. 

Adapun praksisnya adalah dengan mengambil sisi 

sehinggamenghasilkan pemikiran  toleransi,kebebasan, dan 

penghargaan  terhadapn pluiritas dan hak  asasi manusia  yang 

berlandaskan nilai sifistik . tidak lagi berlandaskan  nilai-nilai  

fiqhiyah  meskipun begitu Abdurahman Wahid tidak keluar dari 

ketentuan figh. 

2. Penelitian yang dilakukan olehSiti Nur Samsiah tahun 2009dalam 

penelitiannya yang berjudul “Dimensi Sufistik Dalam Puisi A. 

Musthofa Bisri di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. jenis 

penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

mengunakan metode dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah  

penulis memperoleh kesimpulan bahwa didalam perpuisian 

A.Mustofa Bisri  terdapat dua dimensi sufistik, yaitu dimensi 

transenden dan dimensi imanen. Dimana dimensi transenden ini 

lebih menekankan pada dimensi eksoterik islam sebagai jalan 

penyucian diri atau lebih  kepada konsep maqam, sedang dimensi 

imanen lebih kepada dimensi esoteric atau konsep hal. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nurhadi tahun 2015yang 

dalam penelitiannya berjudul “komunikasi sufistik dalam kajian 

realisme magis(telaah realisme Magis Wendy B. Faris terhadap 
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kumpulan cerpen lukisan kaligrafi karya A. Mustofa Bisri) di IAIN 

Purwokerto”.Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian 

kualtitatif. Hasil penelitiannya yaitu bahwa kumpulan cerpen  

lukisan kaligrafi termasuk kedalam karya sastra yang memiliki 

kadar realisme magis. Realisme magis kumpulan cerpen lukisan 

kaligrafi merupakan repretasi dari magisme agama islam sebagai 

wacana dan tradisi sufisme. Elemen-elemen magis yang terdapat 

dalam beberapa cerpen lukisan  kaligrafi  dapat dilihat sebagai 

komunikasi sufistik yang disampaikan oleh  A. Mustofa Bisri 

kepada masyarakat (pembaca) melalui karya berupa kumpulan  

cerpen. 

C. Kerangka Berpikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PendekatanSufistik melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok 

(X) 

 Kesadaran 

sholat lima 

waktu (Y) 

1 1.Cara sholat 

2 2.Rukun sholat 

3 3.Sejarah perintah sholat 

4.Amalan yang pertama kali ditanya di 

kubur 

4 5.Arti penting sholat 

5 6.Akibat meninggalkan sholat 

 

6 1.Cara sholat 

7 2.Rukun sholat 

8 3.Sejarah perintah sholat 

4.Amalan yang pertama kali ditanya di 

kubur 

9 5.Arti penting sholat 

10 6.Akibat meninggalkan sholat 
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Ket : 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa variabel 

X (pendekatan Sufistik melalui Layanan bimbingan kelompok) efektif 

terhadap varibel Y (kesadaran sholat lima waktu  yang meliputi:Cara 

sholat, Rukun sholat, Sejarah perintah sholat,Aamalan yang pertama 

kali ditanya dikubur, Arti penting sholat, Akibat dari meninggalkan 

sholat). 

D. Hipotesis Penelitian 

Ho : To ≤Tt Pendekatan Sufistikmelalui layanan bimbingan kelompok 

tidak efektif untuk menyadarkan mahasiswa terhadap sholat lima waktu. 

Ha : To > Tt Pendekatan Sufistikmelalui layanan bimbingan kelompok 

efektif untuk menyadarkan mahasiswa terhadap sholat lima waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya, maka metode penelitian yang akan dipakai yaitu 

metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian eksperimen.Menurut Soekanto dalam Hanafi(2011:166) 

mengatakan bahwa “penelitian eksperimen adalah bentuk penelitian yang 

dilakukan melalui percobaan, yakni antara kelompok yang di beri perlakuan 

(treatment) dengan kelompok lainnya, maka hasilnya pun di harapkan 

merupakan akibat dari percobaan tersebut”. 

Senada dengan pendapat tersebut Sugiyono (2012: 72)  menyatakan 

bahwa, “metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang menguji dua kelompok yang satu 

diberikan treatment dan yang satu lagi tidak diberikan treatment, lalu 

keduanya diuji dan dianalisis berdasarkan uji validitas agar mendapatkan 

hasil yang valid.Artinya dalam penelitian ini efektifkah variabel X terhadap 

variable Y. 

Penelitian eksperimen termasuk penelitian kuantitatif,karena 

dilatarbelkangi oleh pandangan positivistik dan logika empirik Penelitian ini 

bertujuan untuk memprediksi, mengontrol, mengkonfirmasi, 

danmengujihipotesis (Hanafi, 2015: 88). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode Pra-exsperimental. Jenis desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Pra-exsperimental design dengan tipe one group pre-

test-post-test design. 

 

 



41 
 

 
 

B.Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini di mulai pada bulan April 2018 sampai selesai di 

Musholla IAIN Batusangkar. 

C.Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono populasi adalah “wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya” (2013:80). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahamibahwa populasi adalah 

keseluruhan atau kelompok dari subjek yang akan diteliti, yang maksud 

dari keseluruhan subjek yang akan diteliti itu adalah seluruh mahasiswa 

mahasiswa BK.  Dalam penelitian yang akan penulis teliti ini, penulis akan 

meneliti tentang efektifitas pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan kesadaranmahasiswa terhadap sholat lima 

waktu di Musholla IAIN Batusangkar. 

Dalam penelitian populasi yang peneliti gunakan di IAIN 

Batusangkar semua Mahasiswa jurusan BK semester 1. 

Tabel 3.1 

Sebagai Populasi Penelitian 

 

NO Lokal  Jumlah Mahasiswa 

1 A 30 

2 B 31 

3 C 37 
 Jumlah 98 

                  Sumber: Dokumentasi Jurusan Tarbiyah IAIN Batusangkar 

2. Sampel 

Sampel merupakan data yang menjadi wakil dari populasi yang 

dijadikan objek peneliti untuk melakukan penelitian.  

Berdasarkan pendapat di atas yang mengatakan bahwa sampel adalah 

wakil dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti, dengan kata lain 

sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data 



42 
 

 
 

dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada berjumlah 10 orang. 

adapun sampel penelitian yang dilakukan yaitu mengunakan teknik 

simple random sampling. Menurut Sugiyono simple random sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan  strata yang ada didalam populasi itu. 

D.Defenisi Operasional 

Agar lebih memudahkan dalam memahami istilah dan tidak terjadinya 

kekeliruan dalam memahami maksud dari judul tersebut maka berikut ini 

dijelaskan pengertian : 

Kesadaran shalat berarti keadaan tahu dan paham, tahu berbagai hal 

tentang sholat dan paham berbagai hal tentang sholat ,  pengetahuan meliputi 

: cara sholat, rukun sholat, sejarah perintah sholat, amalan pertama yang 

ditanya di kubur, pemahaman meliputi:arti penting sholat, akibat dari tidak 

sholat. 

Psikoterapi pendekatan sufistik Bimbingan Kelompok adalah 

proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, 

spiritual, moral maupun fisik dengan melalui layanan bimbingan alqur‟an dan 

as-Sunnah Nabi SAW, atau secara empiris adalah melalui layanan bimbingan 

dan pengajaran Allah SWT , malaikatnya, Nabi dan Rasulnya, atau ahli waris 

para Nabinya yang memanfaatkan dinamika kelompok yang artinya anggota 

kelompok dapat secara aktif mengeluarkan pendapat,saling berinteraksi , 

menanggapi dan memberikan saran dan sebagainya, apa yang dibicarakan itu 

bermanfaat bagi kelompok. 

Dari definisi operasional tersebut yang penulis maksud dengan 

efektifias pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan kesadaran sholat lima waktu adalah suatu kesadaran  untuk 

melaksanankan sholat dengan tepat melalui pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini maka penulis 

mengumpulkan dengan memakai skala dengan skala likert yaitu pertanyaan-

pertanyaan yang disusun secara kronologi dan umumnya mengarah kepada 

yang khusus untuk diberikan kepada responden yang pada umumnya 

menggunakan daftar pertanyaan. Dalam hal ini, skala yang digunakan adalah 

skala yang tertutup yang mana responden tidak mempunyai kesempatan lain 

untuk menjawab selain memilih daftar jawaban yang sudah tersedia. Skala 

tertutup ini disebarkan kepada siswa. 

Dalam sugiyono skala likert digunakan untuk mengukur, sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. 

dalam penelitian ini, fenomena sosial ini telah diterapkan secara spesifik oleh 

peneliti. Yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (2013:93). 

Dengan skala likert,  maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. 

Skala liker ini memiliki alternative jawaban berupa ”selalu (SL) , 

sering (SR), kadang-kadang (KD), jarang (JR), dan tidak pernah ( TP)” untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini (Noor,2011:129 ). 

Tabel 3.2 

Skala Likert dengan Alternatif Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Alternatif jawaban Skor untuk setiap 

pertanyaan 

Positif Negatif 

1 Selalu (SL) 5 1 

2 Sering (SR) 4 2 

3 Kadang-kadang (KD) 3 3 

4 Jarang (JR) 2 4 

5 Tidak Pernah (TP) 1 5 
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 Data yang telah diolah kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data 

atau proses menafsirkan data, interprestasi data mengacu pada interval 

yang disusun dengan rentang skor yaitu skor terbesar dikurang skor 

terkecil. 

Penelitian ini memiliki rentang skor 1-5 dengan kategori mahasiswa 

yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Jumlah item  

instrumen resiliensi siswa sebanyak 24 item, sehingga kriteria tersebut 

dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Skor Maksimum  5 × 24 =120 

  Keterangannya yaitu skor maksimum nilai tertinggi adalah 5, jadi 

5 dikalikan dengn jumlah skala secara keseluruhan yang 

berjumlah sebanyak 24 item sehingga memperoleh hasil. 

2. Skor minimum 1 × 24 = 24 

   Keterangannya yaitu skor minimum nilai terendah adalah 1, 

sehingga 1 dikalikan dengan jumlah skala secara keseluruhan 

yang berjumlah  24 item sehingga memperoleh hasil. 

3.  Rentang 120 – 40 = 96 

    Keterangan yaitu retang diperoleh dari hasil skor maksimum lalu 

dikurangi dengan jumlah item skala secara keseluruhan 

sehingga diperoleh hasil. 

4. Banyak kriteria 

Adalah tingkatan (sangat tinggi dengan jawabannya selalu, 

tinggi dengan jawaban pada umumnya, sedangkan jawaban 

sering, rendah jawabannya kadang-kadang dan sangat rendah 

jawabnnya tidak pernah. 

5. Panjang kelas interval 120 : 5 = 24 

Panjang kelas interval diperoleh dari hasil rentang lalu dibagi 

dengan banyaknya kriteria. 
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F. Pengembangan Instrumen 

1. MenetapkanJenis/PolaInstrumen 

 Langkah pertama dalam penyusunan instrument adalah 

menetapkan pola/jenis instrument yang akan digunakan. Dalam 

penyusunan instrument observasi perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah 

instrument yang akan disusun tersebut untuk jenis observasi berstruktur 

atau tidak berstruktur. Kalau observasi berstruktur, apakah akan 

menggunakan daftar chek atau skala bertingkat.Untuk menyusun 

instrument kuesioner, terlebih dahulu perlu ditetapkan pola mana yang 

akan digunakan. Apakah akan menggunakan pola Likert, polaAlport, pola 

pasangan berbanding ataukah pola pasangan searah. Begitu pula untuk 

menyusun instrument inventori. Apakah akan menggunakan pola 

Thurstone, pola MMPI, dan sebagainya (Nurkanca,1993:219-220).  

 Dalam menetapkan jenis/pola instrument ini peneliti menggunakan 

instrument kuesioner dengan pola Likert. 

2. Menetapkan Isi Instrumen 

  Isi instrument harus relevan dengan cara yang hendak di 

kumpulkan. Dan untuk mendapatkan isi instrument yang relevan, dapat 

didasarkan atas suatu teori yang kita anut, atau mengkombinasikan teori-

teori yang telah kita pelajari. Jadi dalam menetapkan isi instrument untuk 

mengumpulkan data tentang tempramen kita dapat berpedoman kepada 

salah satu teori tersebut. Atau dapat pula kita mengkombinasika nteori-

teori tersebut, sehingga kita bisa menghasilkan suatu klasifikasi baru yang 

dapat kita pertanggungjawabkan, seperti yang telah peneliti cantumkan 

dalam definisi operasional (Nurkanca, 1993:220-221). 

3. Menyusun Kisi-Kisi 

  Agar penulis mudah dalam menyusun instrument penelitian maka 

terlebih dahulu penulis harus merancang instrument dengan istilah kisi-

kisi. Berdasarkanatas pola instrument yang akan digunakan serta isi 

instrument yang akan digunakan, maka buatlah suatu rancangan 

instrument yang disebut kisi-kisi (lay out) instrument.  
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Kisi-Kisi instrument 

Kesadaran sholat  

A. Definisi Operasional : 

Menurut (Yenni Salim,2010:5).Kesadaran shalat berarti keadaan 

tahu dan paham, tahu berbagai hal tentang sholat dan paham 

berbagai hal tentang sholat ,  tahu meliputi: cara sholat, rukun sholat, 

sejarah perintah sholat, amalan pertama yang ditanya di kubur, paham 

meliputi:arti penting sholat, akibat dari tidak sholat. 

B. Tabel kisi –kisi instrumen 

Variabel Sub 

varia

bel  

Indikator No item Jumlah 

item + - 

kesadaran 

sholat  

 

Pengetah

uan  

1. Cara sholat 

2. Rukun sholat 

3. Sejarah 

perintah sholat 

4. Amalan 

pertama yang 

ditanya di 

kubur 

1,3 

 

5,7 

 

9,11 

 

13,15 

 

 

2,4 

 

6,8 

 

10,12 

 

14,16 

4 

4 

 

4 

 

 

4 

Pemaha

man  

1. Arti  penting 

sholat 

2. Akibat dari 

tidak sholat 

17,19 

 

 

  

21

,2

3 

      

18

,2

0 

 

 

     

22

,2

4 

 

4 

 

 

4 

Jumlah 24 
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4. Menulis item 

Setela kisi-kisi tersusun, langkah selanjutnya adalah menulis item 

instrument sebagaimana yang telah dirancang dalam kisi-kisi. Dalam 

langkah penulisan item-item ini sangat dianjurkan untuk menulis item-

item yang lebih banyak dari yang diperlukan. Biasanya untuk masing-

masing variable/sub variable dianjurkan untuk menyiapkan sekitar 25% 

lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dengan demikianakan memberikan 

kemungkinan bagi kita untuk memilih item yang lebih baik, dan 

menyisihkan item-item yang kurang baik. Item-item yang telah dipilih 

ditata secara baik, dilengkapi dengan kata pengantar, serta petunjuk 

tentang cara mengerjakan instrument tersebut.  

Petunjuk harus dibuat sejelas mungkin, sehingga siswa yang tidak 

paham mengerti bagaimana cara mengerjakan item tersebut. Para siswa 

harus tau dengan pasti, apa yang harus dilakukan (memilih atau mengisi), 

bagaimana melakukannya (mengisi tanda silang, atau tanda chenk, atau 

lingkaran, atau yang lainnya), dan dimana dilakukan (pada lembar jawaban 

khusus atau langsung pada lembar instrument). Dalam petunjuk tersebut 

sebaiknya pula dilengkapi dengan contoh tentang cara mengerjakan 

instrument tersebut. Dalam penulisan item-item iniperlu pula ditetapkan 

kunci jawaban yang akan digunakan, serta cara pemberian skornya 

(Nurkanca,1993:223). 

5. Validitas 

a. Validitas Instrumen 

Noor (2011:132) mengatakan bahwa “Validitas adalah suatu 

indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur 

apa yang diukur. Menurut Sukardi (2007: 121) Suatu instrumen 

dikatakan valid jika instrument yang digunakan dapat mengukur apa 

yang hendak diukur”. Jadi instrument yang peneliti buat untuk 

mengukur kesadaran sholat sholat lima waktu bagi mahasiswa 

dikatakan valid jika benar-benar dapat mengukur kesadaran sholat 
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sholat lima waktu bagi mahasiswa tersebut. Instrument yang valid 

harus mempunyai:  

1) Validitas Konstruk 

Menurut Sukardi (2010:121) “Validitas konstruk 

menunjukkan suatu tes mengukur sebuah konstruk sementara”. 

Untuk menguji validitas konstruk dapat digunakan pendapat 

para ahli  dikonstruksi dalam kisi-kisi skala yang akan diukur 

berlandaskan teori yang ada. 

2) Validitas isi (Content Validity)  

Sukardi (2010:123). menyatakan validitas isi ialah 

“derajat dimana sebuah tes mengukur cakupan subtansi yang 

ingin diukur”. Validitas isi mencakup hal-hal yang berkaitan 

dengan apakah item-item itu menggambarkan ukuran dalam 

cakupan yang ingin diukur.  

6. Reliabilitas 

Reliabel menurut Sugiyono (2007:173)adalah “Instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama”. (Sukardi 2007: 127)juga mengungkapkan 

“Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang 

tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam 

mengukur apa yang hendak diukur”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa suatu 

instrumen dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi apabila 

instrumen digunakan kembali pada kelompok yang berbeda dengan 

karakteristik yang sama atau hampir sama maka hasilnya akan tetap sama 

atau relatif sama.  
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G. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pre-Exsperimental 

design dengan tipe one group pretest-posttest design (Hanafi, 2011:173) 

dalam arti hanya kelompok eksperimen saja yang akan diukur berdasarkan 

dari treatment yang diberikan, pelaksanaannya dengan cara memberikan 

pretest terlebih dahulu sebelum diberi tindakan, sehingga dapat 

melihatpengaruh tindakan (treatment) yang diberikan terhadap siswa setelah 

itu baru diberikan posttest untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang 

muncul setelah diberikan treatment. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel.3.3 

Model Desain Pre-Eksperimen 

Group (Kelompok) Pretest Treatment 
P

posttest 

Eksperimen O1 X O2 

 

  Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian kepada 

sekelompok sampel, di mana sampel tersebut hanya satu kelompok tanpa 

ada kelompok pembanding (kelompok kontrol). Sebelum kelompok 

eksperimen diberi treatment (X), maka terlebih dahulu diberi tes (O1) 

untuk melihat kondisi kelompok, setelah itu baru diberikan treatment (X) 

kepada kelompok eksperimen dan kemudian diberikan tes kembali (O2) 

dan hasilnya dibedakan dengan hasil tes pertama Penelitian akan diberikan 

sebanyak 6 kali treatment.  

  Penelitian eksperimen ini akan dapat dilihat dengan cara seberapa 

besar variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan sufistik melalui 

layanan bimbingan kelompok sedangkan variabel terikatnya adalah 

kesadaran sholat bagi mahasiswa setelah diberikan layanan atau 

treatmentpenelitian yang penulis lakukan. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahap 

dalam penelitian eksperimen, yaitu: 

a. Melakukan pretest, yaitu pemberian skala kepada sampel penelitian 

sebelum melaksanakan treatment pada kelompok eksperimen. 

b. Memberikan perlakuan (treatment), yaitu mengaplikasikan layanan 

bimbingan kelompok dengan topik tugas  pada kelompok eksperimen. 

Robert D. Myrick (2003:122-123) mengatakan “untuk penelitian 

eksperimen, seorang peneliti memberikan treatment minimal 6 kali 

pertemuan dengan durasi waktu 45-50 menit”. Berdasarkan kutipan 

di atas,  dilaksanakan sebanyak  6 kali pertemuan. Treatment yang 

peneliti berikan ada 6 kali pertemuan dengan alokasi waktu 1x 40 

menit atau satu jam pelajaran. 

              Tabel.3.4 

Rencana treatment 

 

No 

Hari 

/tanggal  

Topik 

Treatment 

     Tujuan  Waktu / 

Tempat 

1. 1 

 

Senin/26 

November 

2018 

Azab bagi orang 

yang 

meninggalkan 

sholat. 

Agar mahaiswa 

memahami dan 

mengetahui tentang azab 

bagi orang yang 

meninggalkan  sholat 

1x40 

ruang 

kelas 

2. 2 Senin/3 

Desember 

2018 

Manfaat Sholat Agar mahasiswa 

memahami apa manfaat 

dari sholat bagi dirinya. 

1x40 

ruang 

kelas 

3. 3 Senin/10 

Desember 

2018 

Keutamaan 

Sholat 

Agar mahasiswa 

memahami dan 

mengetahui keutamaan 

dari sholat. 

1x40 

ruang 

kelas 

4. 4 Senin/17 

Desember 

Pentingnya 

Sholat  

Agar mahasiswa 

mengetahui tentang 

1x40 

ruang 
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2018 pentingnya sholat supaya 

tidak melalaikan dan 

meninggalkan sholat. 

kelas 

555 

 

Senin/24 

Desember 

2018 

fa Sasaran Dari 

Sholat 

Agar mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami sasaran dari 

melaksanakan sholat. 

1x40 

ruang 

kelas 

6. 6 Senin/31 

Desember 

2018 

Sangsi Bagi 

Orang Yang 

Menunda Sholat 

Agar mahasisiwa 

mengetahui apa sangsi 

bagi orang yang suka 

menunda sholatnya. 

1x40 

ruang 

kelas 

 

c. Melakukan postest, yaitu memberikan skala yang sama dengan skala 

awal kepada kelompok eksperimen. Tujuannya untuk 

membandingkan skala pertama dengan skala kedua, apakah ada 

peningkatan skor atau tidak. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono  adalah “Proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Sugiyono 

mengemukakan bahwa: 

Analsisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendriri 

maupun orang lain(2013:244) . 

 

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah, Menganalisa, Serta mengambil kesimpulan dari data yang telah 

terkumpul tersebut. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk 

memfokuskan dan membatasi penemuan-penemuan di lapangan sehingga 
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menjadi data yang teratur dan tersusun rapi dan berarti sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. 

Analisis data penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana 

efektifitas pendekatan sufistik melalui ayanan konseling kelompok terhadap 

peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap sholat lima waktu dimusholla 

IAIN Batusangkar. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis statistik. Analisis statistik bertujuan untuk 

membandingkan dua nilai dengan mengajukan pertanyaan apakah terdapat 

perbedaan antara nilai tes pertama dengan nilai tes kedua secara signifikan. 

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan  yaitu dengan uji-t (t-test), 

dengan cara mengikuti langkah-langkah analisis data eksperimen dengan 

model pre-test post-test design, penulis paparkan sebagai berikut: 

1. Mencari rerata nilai tes awal (O1) / pretest 

2. Mencari rerata nilai tes akhir (O2) / posttest 

3. Menghitung perbedaan rerata dengan uji-t dengan rumus sebagai 

berikut: 

to  = 
  

    
 

Keterangan: 

MD = Mean of Difference 

  MD = 
∑ 

 
 

SEMD =Standard Error dari Mean of Difference 

  SEMD=
   

√   
 

 

      Harga thitung dibandingkan dengan harga kritik ttabel, baik pada taraf signifikansi 

1% maupun 5%. Apabila t hitung (t0) besar nilainya dari ttabel, maka hipotesis  

nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, maksudnya adalah 

layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan sufistik efektif secara 

signifikan pada kesadaran mahasiswa terhadap sholat lima waktu. Apabila 

thitung (t0) kecil dari harga ttabel (tt), maka hipotesis nihil (H0) diterima dan 

hipotesis alternative (Ha) ditolak. Maksud pernyataan ini adalah layanan 

bimbingan kelompok dengan pendekatan  sufistik tidak efektif secara 

signifikan terhadap kesadaran mahasiswa terhadap. 



   

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian  

1. Pendahuluan 

Penelitian eksperimen adalah bentuk penelitian yang dilakukan 

melalui percobaan, yakni antara kelompok yang di beri perlakuan 

(treatment) dengan kelompok lain sebagai kelompok kontrol, maka 

hasilnya pun di harapkan merupakan akibat dari percobaan tersebut”. 

Mengawali kegiatan penelitian, maka peneliti melakukan pretest 

terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan sebanyak 6 kali kepada 

mahasiswa dengan menyebarkan skala untuk mengungkap kesadaran 

sholat mahasiswa BK. Setelah itu dilakukan posttest untuk melihat ada 

tidaknya perubahan setelah diberikan tindakan.    

2. Deskripsi Data  

a) Deskripsi Data Hasil PreTest  

Penelitian ini menggunakan model pra-eksperimen dengan desain  

one group pretest-posttest design, peneliti melakukan dua kali 

pengukuran kesadaran sholat mahasiswa BK, yaitu sebelum dilakukan 

bimbingan kelompok (pretest) dan sesudah dilakukan bimbingan 

kelompok (posttest). 

Dilakukan dengan cara mengaplikasikan skala kesadaran sholat 

kepada subjek penelitian, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan skor 

dan klasifikasi kesadaran sholat mahasiswa. Pada penelitian ini yang 

menjadi sampel penelitian peneliti yaitu 10 orang yang diambil dengan 

teknik simple random sampling, yang mana pengambilan sampel 

dengancara acak tanpa memperhatikan tingkatan. 

Berdasarkan data pengukuran tersebut diketahui dari pengolahan 

skala sebanyak 30 orang maka diambil 10 orang untuk dijadikan sempel. 

Dari 30 orang tersebut diketahui yang mempunyai kesadaran sholat 

sangat tinggi ada 17 orang dan tinggi ada 9 orang dan sedang ada 4 orang
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dan yang rendah  dan sangat rendah tidak ada .  untuk dijadikan 

sampel penelitian agar terciptanya dinamika kelompok.Mahasiswa yang 

menjadi fokus penelitian penulis paparkan pada tabel di bawah ini:  

Tabel. 4.1 

Hasil Pengolahan Data Pretest Kesadaran Sholat Mahasiswa 

IAIN Batusangkar 

N=30 

No Responden Total Kategori 

1 1 108 Tinggi sekali  

2 2 102 Tinggi sekali 

3 3 107 Tinggi sekali 

4 4 104 Tinggi sekali 

5 5 105 Tinggi sekali 

6 6 110 Tinggi sekali 

7 7 70 Sedang  

8 8 106 Sangat tinggi  

9 9 85 Tinggi 

10 10 100 Tinggi sekali 

11 11 103 Tinggi sekali 

12 12 73 Tinggi  

13 13 96 Tinggi sekali 

14 14 92 Tinggi 

15 15 70 Sedang 

16 16 73            Tinggi  

17 17 106 Tinggi sekali 

18 18 92 Tinggi 

19 19 102 Tinggi sekali 

20 20 87 Tinggi  

21 21 61 Sedang 

22 22 75 Tinggi  

23 23 106 Tinggi sekali 

24 24 107 Tinggi sekali 

25 25 105 Tinggi sekali 

26 26 66              Sedang  

27 27 85 Tinggi  

28 28 84 Tinggi  

29 29 98 Tinggi sekali 

30 30 101 Tinggi sekali 

Jumlah 2779 

Tinggi sekali  
Rata-rata 92,63333 
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Berdasarkan  tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pretest 

kesadaran sholat dari 30 orang mahasiswa di kampus IAIN 

Batusangkaryang menjadi sampel penelitian  yaitu,10 orang mahasiswa, 

Karena di antara 30 orang tersebut tidak dilihat dari berapa skor yang di 

dapat karena dalam penelitian ini peneliti mengampil teknik random 

sampling tanpa memperhatikah strata dari yang di teliti. Di kategori sangat 

tinggi 17 orang dan di kategori tinggi ada 9 orang, dikategori sedang ada 4 

orang serta dikategori rendah tidak  ada . Hal ini dapat dipahami bahwa 

kesadaran sholatmahasiswa sebagian besar berada pada kategori sangat  

tinggi. 

Tabel. 4.2 

Rentang Skor Kesadaran Sholat Mahasiswa 

IAIN Batusangkar (Hasil Pretest) 

N=30 

No Kelas Interval Kategori f  % 

1. 97-120 Sangat tinggi 17 56.6% 

2. 73-96 Tinggi 9 30% 

3. 49-72 Sedang 4 13.3% 

4. 25-48 Rendah  % 

5. 1-24 Sangat rendah - 0      % 

Jumlah 30 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil prettest 

kesadaran sholatdari 30  orang mahasiswa jurusan BK dikelas A yaitu,17 

orang mahasiswa (56.6%) berada pada kategori Sangat Tinggi, 9orang 

mahasiswa (30%) berada pada kategori Tinggi, 4 orang mahasiswa (13.3%) 

berada pada kategori Sedang, dan tidak ada orang mahasiswa (0%) pada 

kategori Rendah dan sangat rendah (0%). Artinya kesadaran sholat 

mahasiswa jurusan BK dikelas A  semester 1 sebagian besar berada pada 

kategori  sangat tinggi. 

b) Rencana Pelaksanaan Pendekatan Sufistik Bimbingan Kelompok 

Setelah peneliti menetapkan kelompok eksperimen maka langkah 

selanjutnya adalah merencanakan layanan atau treatment yang akan 
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diberikan. Rencana treatment atau pendekatan sufistik guna untuk 

meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa jurusan BK dikelas A kampus 

IAIN Batusangkar adalah sebanyak 6 kali pertemuan dengan uraian sebagai 

berikut: 

            Tabel.4.3 

Rencana treatment 

 

No 

Hari 

/tanggal  

Topik 

Treatment 

     Tujuan  Waktu / 

Tempat 

4. 1 

 

Senin/26 

November 

2018 

Azab bagi 

orang yang 

meninggal

kan sholat. 

Agar mahaiswa 

memahami dan 

mengetahui tentang 

azab bagi orang 

yang meninggalkan  

sholat 

1x40  

ruang kelas 

5. 2 Senin/3 

Desember 

2018 

Manfaat Sholat Agar mahasiswa 

memahami apa 

manfaat dari sholat 

bagi dirinya. 

1x40  

ruang kelas 

6. 3 Senin/10 

Desember 

2018 

Keutamaan 

Sholat 

Agar mahasiswa 

memahami dan 

mengetahui 

keutamaan dari 

sholat. 

1x40 

ruang kelas 

4.  Senin/17 

Desember 

2018 

Pentingnya 

Sholat  

Agar mahasiswa 

mengetahui tentang 

pentingnya sholat 

supaya tidak 

melalaikan dan 

meninggalkan 

sholat. 

1x40  

ruang kelas 

5 
 

Senin/24 

Desember 

2018 

fa Sasaran Dari 

Sholat 

Agar mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami sasaran 

dari melaksanakan 

sholat. 

1x40  

ruang kelas 

6.  Senin/31 

Desember 

2018 

Sangsi Bagi 

Orang 

Yang 

Menunda 

Sholat 

Agar mahasisiwa 

mengetahui apa 

sangsi bagi orang 

yang suka menunda 

sholatnya. 

1x40  

ruang kelas 
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c) Pelaksanaan Layanan/Treatment  

Pelaksanaan treatment yang peneliti berikan layanan bimbingan 

kelompok ada 10 orang, dimana bimbingan kelompok dilaksanakan 

menggunakan teknik pendekatan sufistik. Treatment yang peneliti berikan 

sebanyak 6 kali, dengan masing-masing pertemuan memiliki durasi empat 

puluh menit lebih hingga lima puluh menit. Setiap treatment yang peneliti 

berikan membahas tentang topik tugas yaitu topik yang berasal dari 

peneliti sebagai pemimpin kelompok.Tiap-tiap treatment dilakukan 

dengan lima tahapan yaitu; a) tahap pembentukan, b) tahap peralihan, c) 

tahap kegiatan, d) tahap penyimpulan e) tahap pengakhiran sebagai 

berikut:    

a. Treatment 1 

Sebelum melakukan penelitian yaitu melaksanakan bimbingan 

kelompok, terlebih dahulu yang peneliti siapkan adalah membuat 

rancangan tentang bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok ini yang disebut dengan Rencana Pelaksanaan Layanan 

(RPL), RPL ini dibuat untuk membantu peneliti dalam pelaksanaan 

treatment agar apa yang peneliti lakukan bisa berjalan dengan lancar 

dan tujuan penelitian ini bisa tercapai. Treatmentpertama ini pada hari 

(kamis, Tanggal 10 januari 2019dilaksanakan jam 14.35-15.30 di lokal 

GH.2.5 yang dihadiri oleh 10 orang anggota kelompok. Pada treatment 

ini peneliti melaksanakan bimbingan kelompok pendekatan sufistik 

dimana sebelum melaksanakanpendekatan sufistik  peneliti mengawali 

dengan bimbingan kelompok terlebih dahulu.  

Pada treatment yang pertama ini, peneliti melakukan sebuah 

permainan yaitu tepuk konsentrasi, permainan ini diberikan agar 

anggota lebih akrab lagi dan aktif dalam kegiatan bimbingan 

kelompok. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. Pelaksanaan secara teknisnya dapat dilihat dari langkah-

langkah sebagai berikut: 
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1) Tahap Pembentukan 

Pada treatment ini peneliti melakukan pembentukan dalam 

kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan suasana yang 

akrab dan menciptakan dinamika kelompok dengan melibatkan 

perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap terarah pada 

kegiatan kelompok. Kegiatan awal yang peneliti lakukan dalam 

bimbingan kelompok ini adalah membaca salam, berdo‟a dan 

ucapan terima kasih kepada anggota kelompok yang telah hadir 

dalam kegiatan bimbingan kelompok.  

Suasana pada tahap awal ini masihagak kaku karena  

sebelumnya anggota kelompok belum pernah melaksanakan 

bimbingan kelompok. Maka dari itu peneliti menjelaskan tentang 

pengertian, tujuan dan azas dalam pelaksanaaan bimbingan 

kelompok serta materi dan tata cara pelaksanaan bimbingan 

kelompok. Selanjutnya peneliti memberikan selingan untuk 

mencairkan suasana dengan melakukan sebuah permainan yaitu 

tepuk konsentrasi, dengan permainan ini diharapkan anggota 

kelompok lebih aktif dan lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan 

kegiatan bimbingan kelompok.  

2) Tahap Peralihan  

Pada tahap ini pemimpin kelompok menjelaskan kembali 

tentang kegiatan bimbingan kelompok, selanjutnya tanya jawab 

dengan anggota kelompok apakah kegiatan bimbingan kelompok 

dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan pelaksanaan sebagai 

berikut, “bagaimana ada yang ingin ditanyakan? Baiklah jika tidak 

kita akan lanjut pada tahap kegiatan yaitu melaksanakan 

sosiodrama. Apakah semuanya sudah siap?”.   

3) Tahap Kegiatan 

Tahap ini merupakan tahap inti dalam kegiatan bimbingan 

kelompok dengan pelaksanaan sebagai berikut, “pada kegiatan ini 

kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik tugas 



60 
 

 
 

yaitu topik berasal dari kakak sebagai pemimpin kelompok. 

Dimana topik kita yaitu  azab bagi orang yang meninggalkan sholat 

dengan pendekatan sufistik. nah disini kakak akan memperlihatkan 

kepada kalian semua vidio tentang orang yang dapat hidup kembali 

setelah mati dan mendapatkan azab selama mengalami mati suri, 

dan setelah dari kalian semua menonton vidio yang kakak 

berikan,baru kita bahas tentang masalah yang ada dalam vidio 

tersebut.agar nanti semua dari kalian bisa melaksanakan bimbingan 

kelompok sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya 

pemimpin kelompok  

P :“Assalamu‟alaikum” Semua 

klien:Waalaikumsalam 

PK:Sebelumnya kakak 

mengucapkan terima kasih 

kepada adik-adik karena sudah 

mau hadir didalam kegiatan 

bimbingan kelompok 

K : Iya kak, sama-sama. 

PK: Bagaimana kabar kalian 

semua? 

 

K3 :Alhamdulillah baik kak. 

 

Pk: Baiklah, sebelum mengawali 

kegiatan bimbingan kelompok 

alangkah lebih baiknya kita 

saling kenal agar suasana 

lebih santai. 

KI:Iya kak pada kaku nih, 

heheh 

PK:Iya, siapa yang mau 

memperkenalkan diri terlebih 

dahulu 

K6:Saya aja kak,  

 

PK :Iya silahkan   

 KI :Nama Saya A 

K2:Nama Saya B 

K3:Nama Saya C 

K4:Nama Saya D 

K5:Nama Saya E 

K6 :Nama Saya F  

K7 :Nama Saya G 

K8 :Nama Saya H 

K9:Nama Saya   I 

K10 :Nama Saya J 
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PK :Yah terima kasih kepada 

kalian semua  karena sudah 

mau secara sportif untuk 

memperkenalkan diri. nah 

sekarang giliran kaka lagi 

yang memperkenanlkan diri, 

nama kakak nendri novita. ada 

yang mau ditanya kan lagi? 

 PK : Kakak tinggal disijangek, 

ada yang tinggal disijangek 

K9 : Heheheh tidak ada kak, 

dimana itu kak 

 

 

 

K9 : Heheheh tidak ada kak, 

dimana itu kak 

K10:Dimana itu kak 

 

PK:Heheheh tidak ada yang tau 

yah ? 

K1 :tidak kak, namanya 

aneh kak 

 

PK:Deket simpang asrama  keatas 

itu dek 

K6  :Oo yang itu kak, 

 

PK:Iya dek, Nah sekarang sudah 

saling kenal kita satu sama 

lain, selanjutnya  kaka akan 

memberikan vidio kepada 

adik-adik semua untuk adik 

tonton. 

Vidio apa kak? 

Pk : Vidio tentang azab bagi 

orang yang meninggalkan 

sholat. 

K4:Takut kak   

 

PK:tidak apa-apa vidio ini 

dilihatkan kepada adik-adik guna 

nya adik sendiri akan tau setelah 

nanti adik menonton dan akan ada 

yang berubah dari diri adik sendiri 

terutama dalam sholat. 

K1 :Iya kak, 

PK :Disini masih ada tidak yang 

sholatnya bolong-bolong? 

K1:Heheh masih ada kak, 

kami juga manusia bisa 

khilaf 

 

 Pk :Khilaf kok dipelihara, kamu 

ada-ada ajah 

K1 :Hehe iya kak tapi kami 

khilafnya juga sebentar  

ka 

 

PK  : hHhah yaudah. silahkan 

dilihat dan dimaknai vidionya 

K8  :Iya kak 

(seluruh klien melihat 

dengan cermat vidio 

yang ditayangkan kepda 

dirinya, dan setelah 

beberapa menit 

menonton vidio tersebut 

konselor menanyakan 
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tentang akna dari vidio 

tersebut) 

 

PK:Nah apa yang dirasakan 

setelah melihat vidio tadi? 

KI7:Takut kak 

 

Pk :Takut? K6:Iya kak, takut kami 

akan seperti yang   ada 

dalam vidio tadi 

pk:Yang lain bagaimana ini baru 

k1 yang bilang begitu? 

K9:banyak meninggalkan 

sholat 

 

PK :Hmm, menurut adik-adik 

semua ada tidak tujuannya? 

K1:Ada kak, tujuannya agar 

kami semua sadar kalau 

meninggalkan sholat itu 

hal yang paling dibenci 

Allah 

 

PK:Yahh bener sekali yang K2 

ucapkan itu, bahwa sholat itu 

adalah hal yang paling utama 

ditanya di alam kubur,Yang 

lain masih ada yang 

berpendapat tentang vidio 

ini?(Tidak ada yang 

merespon dengan suara 

hanya saja dengan gelengan) 

 

 

PK:Baik lah kalau tidak ada lagi 

yang berpendapat,disini 

kakak tujuannya 

memperlihatkan vidio ini 

kepada adik-adik hanya 

untuk membuka kesadaran 

adik-adik agar 

melaksanakan sholat 

dengan tepat waktu 

dantidak akan 

meninggalkan sholat, 

karena azab yang kita dapat 

dari meninggalkan sholat 

sangatlah perih 

 

K8:Iya kak kami insaallah 

akan menjaga sholat 

kami dan tidak akan 

meninggalkan sholat 

karena kami takut lihat 

azab yang dialami oleh 

wanita tadi kak. 

 

PK:Disini kakak inginnya adik-

adik bisa merubah kebiasaan  

K6:Iya kak kami berterima 

kasih kepada kak 

karena dari vidio yang 

kami lihat tadi kami 
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bisa menyadari 

kesalahan kami 

sebagai manusia yang 

beragama 

 

PK:Baiklah semoga apa yang 

kaka berikan bisa membawa 

positif kepada adik-adik 

buruk dari yang tidak sholat 

menjadi sholat 

 

K9:Iya kak kami akan 

merubah nya  

 

 

4) Tahap Penyimpulan  

Berdasarkan pelaksanaan treatment tersebut, selanjutnya 

pemimpin kelompok meminta kepada anggota kelompok untuk 

menyimpulkan dan menyatakan apa yang dapat diambil dari 

kegiatan serta membuat komitmen. Menurut k1 yaitu, “saya akan 

mengubah diri saya untuk yang lebih baik lagi agar saya selalu 

menjaga sholat dan melaksanakan perinyah Allah agar saya selalu 

dalam lindungan Allah dan terhindar dari azab akhirat. 

 Selain itu k6 mengatakan “kesimpulan kegiatan tadi yaitu 

bahwa kita sebagaiumat islam yang dilihat dari dirinya bukan 

tentang apa yang dia dapat didunia namun yang dilihat dari dirinya 

seberapa kuar agamanya dan seberapa taat melaksanakan sholat 

dengan tepat waktu  

Selanjutnya anggota kelompok diminta untuk 

mengemukakan kesannya tentang kegiatan ini dimana k8 

mengatakan, “kesan dari kegiatan ini yaitu bahwa dalam kegiatan 

ini bisa membawa keakraban dan saling terbuka untuk 

mengeluarkan pendapat walaupun masih ada malu-malunya. Pesan 

saya agar kita semua bisa memperaiki amal kita agar terhindar dari 

azab allah. 

5) Tahap Pengakhiran 

Pada tahap ini pemimpin kelompok menjelaskan kepada 

anggota kelompok bahwasanya kegiatan ini akan segera berakhir. 



64 
 

 
 

“Baiklah sekian kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini 

dan untuk kegiatan lanjutan kita telah sepakat untuk melaksanakan 

kembali kegiatan bimbingan kelompok pada waktu yang sama di 

hari yang telah kita sepakati. Pada kegiatan selanjutnya kakak 

berharap kita akan lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat 

serta lebih kreatif dan tidak kaku dalam memainkan perannya 

masing-masing. Terimakasih atas segala partisipasinya dan mohon 

maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan membacakan 

alhamdulillahirobbil‟alamiin. Assalamu‟alaikum.wr.wb”.  

b. Treatment 2 

Treatment kedua ini dilakukan pada hari jumat 11januari  

2019jam 14.35-15.30 di Gazebo yang dihadiri oleh 10 orang anggota 

kelompok. Sebelum treatment kedua ini dilaksanakan peneliti juga 

membuat Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) untuk membantu dan 

mempermudah peneliti dalam pelaksanaan treatment ini.  

1) Tahap Pembentukan 

Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan salam dan 

ucapan terima kasih kepada anggota kelompok. Selanjutnya 

pemimpin kelompok mencoba menanyakan kembali terkait materi 

yang dibahas sebelumnya. Selanjutnya pemimpin kelompok 

memberikan selingan yaitu permainan “kelipatan 3 dor”, untuk 

memacu lagi semangat anggota kelompok.  

2) Tahap Peralihan   

Setelah melakukan tanya jawab terkait materi yang dibahas 

sebelumnya dan selingan, selanjutnya pemimpin kelompok 

menjelaskan kembali tentang tujuan dari bimbingan kelompok ini 

karena pada pertemuan sebelumnya masih ada beberapa anggota 

kelompok yang malu-malu untuk mengungkapkan pendapat.  

Setelah itu menanyakan kepada anggota kelompok apakah 

sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya, kemudian 

menjelaskan materi yang akan dibahas yaitu manfaat sholat. 
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3) Tahap Kegiatan  

Pemimpin kelompok mengemukakan kembali topik 

bahasan mengenai yaitu “manfaat sholat”. Selanjutnya 

dilaksanakan dengan teknik pendekatan sufistik bimbingan 

kelompok dengan skenario sebagai berikut: 

PK : “Assalamu‟alaikum” Semua klien : 

“Wa‟alaikumussalam  

pk  :Bagaimana kabar kalian 

semua 

K10:Alhamduillah baik kak 

PK :Syukur lah, sekarang kita 

ketemu lagi dalam kegiatan 

bimbingan kelompok 

dengan topik yang berbeda 

dengan kegiatan 

sebelumnya 

K8 :Emang apa topik kita 

sekarang ini kak 

  PK :Kali ini kita akan 

membahas tentang topik 

tentang manfaat sholat, 

Ada yang tau tentang 

manfaat sholat? 

K3:Ada kak, Manfaat sholat 

salah satunya itu untuk 

menambah pahala kita, 

iyakan kak 

PK :Iya betul sekali, kalo kita 

rajin sholat kita akan 

mendapatkan pahala yang 

lebih, Yang lain gimna? 

Kenapa masih aja kaku? 

 K10:Heheh tidak kak, kami 

juga lagi mikirin manfaat 

sholat kak 

PK  :Heheh iya deh  

Pk: Iya betul, apa yang adik-

adik sampaikan semua 

tersebut sangatlah betul, 

karena dalam 

melaksanakan sholat yang 

selalu taat dan tepat waktu 

maka wajah nya akan 

terpancar cahaya. Kalau 

misalnya adik-adik 

melakukan sholat sesuai 

dengan ikhlas maka adik-

adik akan mendapatkan 

balasan daru Allah Disini 

masih ada tidak yang 

tidak tau tentang manfaat 

sholat? 

K5 :Kak, manfaat sholat itu 

banyak sebenarnya kak, 

cuman yang paling terlihat 

diwajahkan kak, kalau kita 

sholatnya selalu rajin dan 

tepat waktu bisa dilihat 

diwajah kita kalau kita 

rajin sholat 
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PK :Kalau malu, disini adik-

adik bisa menghilangkan 

mlunya dengan 

memberikan pendapat 

walaupun pendapat adik-

adik itu sedikit tapi disini 

apa yang adik-adik 

berikan akan membuat 

adik –adik lega dengan 

apa yang disampaikan dan 

adik-adik juga bisa 

mengeluarkan pendapat 

adik-adik sesuai apa yang 

akan adik ingin 

sampaikan. 

K1: Mungkin masih ada kak, 

tapi masih malu 

ngungkapinnya 

PK:    Disi tempatnya ajang 

untuk  lebih sukarela 

agar adik-adik nantinya 

dimana pun bisa 

memberikan 

pendapatnya tanpa ada 

rasa malu 

K2:Sebenarnya ad kak,tapi 

mungkin kami saja yang 

masih agak takut untuk 

ditertawakan  

PK:Nah sekarang apa pendapat 

adik-adik tentang manfaat 

sholat lainnya 

K9:Iya kak 

PK:Contonhya? K9:Banyak kak,manfaat solat 

itu sangtalah banyak  

 

PK:Yah, betul sekali apa yang 

dibilang k9 tadi. kita 

sendiri mungkin banyak 

merasakan manfaat sholat, 

namun kita tidak 

menyadarinya. maka dari 

itu sholat yang paling 

utama ditanya dikubur. 

K9:Contonya saja kak dalam 

kesehatan, dalam gerakan 

sholat itu bisa membuat 

kita sehat tanpa,dan sakit 

yang kita derita bisa sehat 

dengan melaksanakan 

sholat 

 

 K9:Iya kak.  kami juga sedikit 

banyaknya juga 

mengetahui tentang 

manfaat sholat yang tidak 

kami sadari ternyata sudah 

kami rasakan sendirinya 
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4) Tahap Penyimpulan  

Berdasarkan pelaksanaan treatment tersebut, selanjutnya 

pemimpin kelompok meminta kepada anggota kelompok untuk 

menyampaikan apa yang didapatkannya dari kegiatan bimbingan 

kelompok tadi, kemudian menyimpulkan apa yang telah dibahas 

oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang telah 

dilaksanakan serta membuat komitmen. Menurut peserta k7 

“melalui kegiatan ini kita bisa membuka diri kita untuk 

menuampaikan pendapat dan melatih diri kita untuk bisa 

beribucara didepan umum serta mengerahui dari hal-hal yang 

belum diketahu menjadi tahu tentang materi yang diberikan PK. 

Selanjutnya anggota kelompok diminta untuk 

mengemukakan kesannya tentang kegiatan ini. Menurut K8 

“kegiatan ini membuat saya menyadari bahwa saya memiliki 

banyak kekirangan tentang topik yang diberikan karena saya 

mengakui bahwa saya sering meninggalkan sholat dan lebih 

banyak meninggalkannya untuk itu saya mengetahui tentang 

manfaat dari sholat. Pesan  saya semoga kita bisa saling 

mengetahui manfaat dari sholat dan selalu 

melaksanakannyasaling. 

5) Tahap Pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran ini pemimpin kelompok 

menjelaskan kepada anggota kelompok bahwasanya kegiatan kita 

akan segera berakhir. “Baiklah bagaimana dengan kegiatan 

lanjutan kita? Apakah semua sepakat untuk melaksanakannya 

dilain hari? Baik jika demikian kita cukupkan kegiatan kita pada 

hari ini. Terimakasih atas segala partisipasinya. Selamat bertemu 

pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kita 

tutup dengan membacakan alhamdulillahirobbil‟alamiin. 

Assalamu‟alaikum”. 
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c. Treatment 3  

Treatment ketiga ini dilakukan pada hari sabtu tangal 12 

januari 2019 jam 14.35-15.25 di UKM RKT yang dihadiri oleh 10 

orang. Sebelum treatment ketiga ini dilaksanakan peneliti juga 

membuat Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) untuk membantu dan 

mempermudah peneliti dalam pelaksanaan treatment ini.  

1) Tahap Pembentukan 

Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan salam dan 

ucapan terima kasih kepada anggota kelompok. Selanjutnya 

pemimpin kelompok mencoba menanyakan kembali terkait materi 

yang dibahas sebelumnya. Selanjutnya pemimpin kelompok 

memberikan selingan yaitu permainan “jika-maka”, untuk 

memacu semangat anggota kelompok.  

2) Tahap Peralihan   

Setelah melakukan tanya jawab terkait materi yang dibahas 

sebelumnya dan selingan, selanjutnya pemimpin kelompok 

menjelaskan kembali tentang tujuan dari bimbingan kelompok ini 

karena pada pertemuan sebelumnya masih ada beberapa anggota 

kelompok yang malu-malu untuk mengungkapkan pendapat. 

Setelah itu menanyakan kepada anggota kelompok apakah sudah 

siap untuk lanjut ke tahap berikutnya, kemudian menjelaskan 

materi yang akan dibahas yaitu keutamaan sholat.  

3) Tahap Kegiatan  

Pemimpin kelompok mengemukakan kembali topik 

bahasan mengenai yaitu “keutamaan sholat”. Selanjutnya 

dilaksanakan dengan teknik pendekatan sufistik bimbingan 

kelompok dengan skenario sebagai berikut: 
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PK : “Assalamu‟alaikum? Semua klien : 

“wa‟alaikumussalam  

PK:Bagaimana kabar kalian 

semua 

K7 :Alhamduillah baik ka 

PK:Syukur lah, sekarang kita 

ketemu lagi dalam kegiatan 

bimbingan kelompok dengan 

topik yang berbeda dengan 

kegiatan sebelumnya 

K7:Emang apa topik kita 

kali ini kak 

PK :Kali ini kita akan membahsa 

tentang topik tentang 

keutamaan sholat. Ada yang 

tau tentang keutamaan  sholat? 

 

K6 :Ada kak 

 

PK :Iya coba disampaikan 

K7:Keutamaan sholat itu 

untuk menghilangkan 

dosa yang udah kita buat 

kak 

 

Pk:IyahPK: Betul sekali, tapi kakak ingin 

disini semuanya menberikan 

pendapat tentang topik yang 

kita bahas ini 

K7:Iya kak, kami akan 

memberikan suara dan 

pendapat dikegiatan ini, 

karena kami sedikit 

banyaknya sudah 

memahami tentang 

kegiatan ini 

Pk:Yah terima kasih kepada adik-

adik semua sudah mau 

berantusias untuk mengikuti 

kegiatan ini 

K7:Iya kak, sama-sama 

PK:Kali ini kita membahas 

tentang keutaman sholat, ada 

yang tau makna dari topik 

kita ini 

K3:Ada kak, makna nya agar 

kami mengetahui makna 

dari keutaan dari sholat 

dan mengetahui tentang 

apa saja keutamaan dari 

sholat  

 

PK:Iyaa betul sekali, Nah siapa 

lagi yang memberikan 

pendapat 

K5:Kalau menurut saya kak, 

keutamaan sholat itu 

bisa mengubah diri kita 

kehal yang lebih baik, 

 

PK:Contonhya? 

 

K5:Contohnya begini kak, 

orang yang jahat saja 

kalau diberikan 

pencerahan tentang islam 

apalagi tentang 

banyaknya faedah-faedah 
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tentang sholat itu 

membuat dia sadar kalau 

melaksanakan sholat itu 

bisa membuat orang 

paham akan keutaamaan 

sholat 

PK:Yahh bagus sekali, sudah 

ada yang mulai mengeluarkan 

pendapatnya, walaupun 

sebelumnya cukup sedikit 

berbicara 

K5:Heheheh iya kak, saya 

juga mau tampil dan 

mengeluarkan pendapat 

PK:Iyah bagus sekali,sudah mulai  

mengeluarkan pendapat.uang 

lain gmana amasih ada yang 

bependapat ? 

K1:Ga ada kak 

PK:Kenapa tidak ada, ini topiknya 

menarik sekali, kan 

membahas tentang keutaaman 

sholat agar kita lebih 

menyadari diri kita kalau  

sholat kita juga ada 

bolongnya? 

K2:Iya kak, tapi kami 

mungkin belum ada lagi 

yang ingin disampaikan 

PK:Iya tidak apa-apa, dari materi 

yang kakak berikan tadi 

tentang keutamaan sholat, 

kakak berharap kalian dapat 

mengambil hikmah dari 

keutamaan sholat agar kalian 

dapat menjalankan sholat dan 

mendapatkan balasan dari allh 

karena sesungguhnya malan 

yang pertama ditanya dikubur 

adalah sholat  

K8:iya kak terima kasih 

sudah mau memberikan 

kami sedikit nasihat atau 

pencerahan 

 

Pk: iya sama-sama  

 

4) Tahap Penyimpulan   

Berdasarkan pelaksanaan treatment tersebut, selanjutnya 

pemimpin kelompok meminta kepada anggota kelompok untuk 

menyampaikan apa yang didapatkannya dari kegiatan bimbingan 

kelompok tadi, kemudian menyimpulkan apa yang telah dibahas 

oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang telah 

dilaksanakan serta membuat komitmen. Menurut peserta 
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k9“melalui kegiatan ini kita dilatih untuk berani berpendapat dan 

belajar juga tentang keutaam sholat . 

Selanjutnya anggota kelompok diminta untuk 

mengemukakan kesannya tentang kegiatan ini. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh k4 “saya terkesan dengan materi yang diberikan 

,karena semakin banyak kita mengetahui materi tentang sholat 

maka kita akan banyak memahami akan arti pentinganya 

melaksanakan shoat dan mengetahui keutamaannya. 

5) Tahap Pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran ini pemimpin kelompok 

menjelaskan kepada anggota kelompok bahwasanya kegiatan 

akan segera berakhir. “Baiklah bagaimana dengan kegiatan 

lanjutan kita? Apakah semua sepakat untuk melaksanakannya 

kembali minggu depan? Baik jika demikian kita cukupkan 

kegiatan kita pada hari ini. Terimakasih atas segala partisipasinya. 

Selamat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika 

ada kesalahan kita tutup dengan membacakan 

alhamdulillahirobbil‟alamiin. Assalamu‟alaikum”. 

d. Treatment 4 

Treatment keempat ini dilakukan pada hari senen 14 ,januari  

2019jam 14.35-15.25 di UKM RKT yang dihadiri oleh 10 orang. 

Sebelum treatment keempat ini dilaksanakan peneliti juga membuat 

Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) untuk membantu dan 

mempermudah peneliti dalam pelaksanaan treatment ini.  

1) Tahap Pembentukan 

Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan salam dan 

ucapan terima kasih kepada anggota kelompok. Selanjutnya 

pemimpin kelompok menanyakan keadaan anggota kelompok 

kemudian mulai untuk masuk kepada tahap berikutnya. 
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2) Tahap Peralihan 

Pada tahap ini pemimpin kelompok menyampaikan pada 

anggota kelompok bahwa pada pertemuan keempat ini akan 

kembali dilaksanakan denganteknik pendekatan sufistik bimbingan 

kelompok. Dengan materi”arti pentingnya sholat”. pemimpin 

kelompok menanyakan kepada anggota kelompok terkait 

kesiapannya untuk melanjutkan  ke tahap berikutnya. 

3) Tahap Kegiatan 

Pemimpin kelompok mengemukakan kembali topik 

bahasan mengenai yaitu “pentingnya sholat”. Selanjutnya 

dilaksanakan dengan teknik pendekatan sufistik bimbingan 

kelompok dengan skenario sebagai berikut: 

PK: “Assalamu‟alaikum” 

 

Semuaklien:“Wa‟alaikumussalam  

Pk:kali ini kita kan 

melanjutkan topik yang 

berbeda,disini kita akan 

membahas topik arti 

pentingnya sholat. Ada 

yang tau mengapa kita 

harus tau pentingya sholat? 

K8:Ada kak 

PK:Coba jelaskan 

 

K8:seperti ini kak, sholat itu kan 

tiang dari agama, maka dari 

itu kita sebagai umat yang 

beragama wajib untuk 

melaksanakan sholat wajib 

bagi yang muslim. 

PK:Iya benar sekali apa yang 

disampaikan teman kita 

ini.cbahwa sholat itu 

sangat penting,Yang lain 

bagaimana ini,ckenapa 

dari kegiatan yang sudah 

kita lakukan masih ada 

saja yang masih kurang 

mau mengeluarkan suara 

emasnya.(Malu-malu 

sambil menunduk)  

K5:Saya aja kak, kalau saya 

pribadi kak, saya memang 

mengetahui tentang 

pentingnya sholat tapi kalu 

Cuma mengetahui dan tidak 

melaksanakannya sama sajha 

dengan tidak 

melaksanakannya, nah coba 

yang lain ada yang mau 

menjawab pendapat dari k5 

 

PK:iya bagus sudah ada yang 

K3:Kalo menurut saya apa yang 

disampaikan k5 itu benar kak, 
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mau berdebat dan 

membuat suasana cair, 

yang lain gimna, ada yang 

mau menyanggah? 

 

kan kita bukanhanya tahu tapi 

juga melaksanakannya, 

 K4:Ada kak, kalau menurut saya 

kak, benar kita tidak  Cuma 

tahu saja dan harus 

melaksanakannya. tapi kalo 

kita dengan ihlas 

melakasanakannya pasti hati 

kita ikhlas. 

 K6:Kalo menurut saya benar kak 

PK:Yang lain gimana? 

 

K9:Kalo menurut saya iya kak, 

percma saja kita 

melaksanakan sholat 

tanpa ada keiklasan itu 

sama saja tidak akan 

mendapatkan pahala 

PK:Iya benar semua apa yang 

kalian sampaikan, bahwa 

kita bukan hanya tau 

tentang pentingnya sholat 

saja, nah bagaimana kalau 

ada orang yang tau tentang 

pentingnya sholat tapi 

tidak melaksanakannya? 

K7:Kalo itu  kak, tandanya orang 

tersebut tidak kuat agamnya. 

sama aja dengan islam tapi 

tidak menjalankan ibadah 

 K2:Iya kak, karena kalo kita 

islam kan bukan hanya tau 

tentang pentingnya saja 

namun juga harus 

melaksanaknnya 

PK:Diantara kalian semua 

masih ada tidak yang tau 

tapi tidak melaksankannya 

? 

 

K5:Heheh iya termasuk diri kami 

sendiri kak, kami juga 

meyadarkan diri sendri 

dan diri orang lain 

PK:Heheh,kalian ini pada bisa 

saja  

 

K1:Hahah iya kan kak, kita hidup 

Cuma sebentar jadi 

sholat lah kalian 

sebelum disholatkan  

PK:Iya betul sekali, karena 

kalau kita nanti sudah mati 

maka kita akan mendapat 

azab dan tidak bisa 

mendapatkan pahala lagi 

K1:Iya kak, seru sepertinya  kak, 

pembahasannya tapi kenapa 

kita 
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PK:Iya nih yang lainnya mana, 

Coba  kakak mau dengar 

suara yang jarang 

dikeluarkan, 

K7:Heheh iya kak, saya setuju 

sama apa yang disampaikan 

oleh teman 

PK:nah masih ada lagi yang 

akan memberikan 

pendapatnya tentang 

materi ini? 

 

K9:Ada kak,ini untuk kita semua 

aja kak, kalau kita mau 

masuk surga kita wajib 

melaksanakan sholat 

bukan hanya sekedar tau 

pentingnya saja 

 

PK:Iya terima kasih kepada k9 

memberikan saran kepada 

kita semua 

K9:Iya kak,sama-sama 

 

 

4) Tahap Penyimpulan   

Berdasarkan pelaksanaan treatment tersebut, selanjutnya 

pemimpin kelompok meminta kepada anggota kelompok untuk 

menyampaikan apa yang didapatkannya dari kegiatan bimbingan 

kelompok tadi, kemudian menyimpulkan apa yang telah dibahas 

oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang telah 

dilaksanakan serta membuat komtmen.Menurut pendapat 

k9“kesimpulan dari kegiatan ini yaitu bahwa kita sebagai umat 

islam wajib melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan apa 

pun. 

Selanjutnya anggota kelompok diminta untuk 

mengemukakan kesannya tentang kegiatan ini. Menurut pendapat 

k3 yang mengatakan bahwa ”Saya sangat senang melakukan 

kegiatan bimbingan kelompok ini karena kita dapat belajar  dan 

banyak mengetahui setiap makna dari materi yang diberikan dan 

bisa membuat diri kia lebih menyadari arti pentingnya sholat. 

5) Tahap Pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran ini pemimpin kelompok 

menjelaskan kepada anggota kelompok bahwasanya kegiatan 

akan segera berakhir. “Baiklah bagaimana dengan kegiatan 
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lanjutan kita? Apakah semua sepakat untuk melaksanakannya 

kembali dilain hari? Baik jika demikian kita cukupkan kegiatan 

kita pada hari ini. Terimakasih atas segala partisipasinya. Selamat 

bertemu pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada 

kesalahan kita tutup dengan membacakan 

alhamdulillahirobbil‟alamiin. Assalamu‟alaikum”. 

e. Treatment 5 

Pada treatment kelima ini dilakukan pada hari selasa, 15 

januari 2019jam 14.37-15.25 di UKM RKT yang dihadiri oleh 10 

orang. Sebelum treatment kelima ini dilaksanakan peneliti juga 

membuat Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) untuk membantu dan 

mempermudah peneliti dalam pelaksanaan treatment ini.  

1) Tahap Pembentukan 

Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan salam dan 

ucapan terima kasih kepada anggota kelompok. Selanjutnya 

pemimpin kelompok menanyakan keadaan anggota kelompok 

kemudian mulai untuk masuk kepada tahap berikutnya. 

2) Tahap Peralihan 

Pada tahap ini pemimpin kelompok menyampaikan pada 

anggota kelompok bahwa pada pertemuan kelima  ini akan kembali 

dilaksanakan dengan pendekatan sufistik bimbingan kelompok. 

pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok terkait 

kesiapannya untuk melanjutkan  ke tahap berikutnya. 

3) Tahap Kegiatan 

Pemimpin kelompok mengemukakan kembali topik 

bahasan mengenai yaitu “sasaran dari sholat”. Selanjutnya 

dilaksanakan dengan teknik pendekatan sufistik bimbingan 

kelompok dengan skenario sebagai berikut: 
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PK: “Assalamu‟alaikum” 

 

Semua klien: 

“wa‟alaikumussalam kak”   

PK:Hari ni kalian semua nampak 

sehat sama kaka 

 

K9:Heehe alhamdulillah lah 

kak 

PK:apa yang membuat kalian 

sangat bahagia 

 

K1:Hahah kan kami Mau 

libur kak, setelah kami 

membantu kegiatan kakak 

ini 

PK:Heheh iya yah, maaf yah 

sebelumnya kaka 

membuat libur kalian 

terganggu karena 

kegiatan kakak ini 

 

K1: Iya sebenarnya terganggu 

kak, tapi ya kami ingin 

menolong ya kami bantu 

kakak 

 

PK:Heheh iya terima kasih ya atas 

waktu kalian, yang mau 

relakan waktu libur kalian 

untuk membantu kakak 

 

K2:Iya sam-sama kak 

PK:Kali ini kita akan membahsa 

materi tentang sasaran dari 

sholat 

 

K2:Sasaran kak? 

PK:Iya sasaran dari sholat yang 

kita lakukan selama ini 

 

K2:Sasarannya untuk 

mendapatkan pahala kak 

PK:Iyah itu salah satunya tapi 

yang lebih intinya ada yang tau 

tidak 

 

K6:Saya kak, sasaranya diri 

kita sendiri kak, kalau diri 

kita melaksanakan sholat 

makan diri kita akan 

mendapatkan pahala dan 

masuk kesurga  

 

PK:Yaaaa betul sekali, tepat 

jawabannya, Ada lagi yang 

mau berpendapat tentang ini 

 

K5:Ada kak, kami setuju 

dengan apa yang 

disampaikan tema kami 

tadi kalu sasarannya itu 

adalah diri kita sendiri 

bukan orang lain 

 

PK:Iya ,yang lain gimana ? 

 

K8:Kami sama kak dengan 

yang lain 

PK:Kok sama ,ada lah yang K6:Mungkin ini kak bedanya 
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bedanya 

 

tergantung dari seberapa 

kuat iman kita untuk 

selelu dekat dengan allah 

PK:Iyyaaa, kalian semua memang 

benar, jawaban apa yang 

kalian berikan membuat kita 

semua sadar kalau sholat itu 

sasarannya kita yang selalu 

melaksanakan sholat,tapi 

bagaimana kalau ada orang 

yang melaksanakan sholat 

bolong-bolong apakah 

sasarannya masih kedirinya, 

bagaimana itu menurut kalian? 

 

K5:Kalau menurut saya itu 

kak, itu sasarannya tetap 

kedirinya tapi dirinya 

terlebih dahulu harus 

menyadari kesalahannya, 

yang lain? 

 

 K4:Kalau saya kak,s aya 

akan menginggatkan 

kepada teman termasuk 

diri saya agar selalu 

melakasanakan sholat 

agar dari sholat yang kita 

laksankan itu sasarannya 

diri kita sendiri untuk 

mendapatkan pahala,nah 

bagaimana kalau ada 

teman kalian yang tidak 

mendengarkan apa yang 

kalian sampaikan,kami 

mungkin akan selalu 

menyadarkannya kak, tapi 

itu selagi dirinya mau 

kak. 

 

PK:iya, kalau dari adik-adik 

sendiri masih ada tidak  yang 

masih ragu denga sasaran 

dari sholat 

 

K4:Kalau kami insaallah 

tidak kak, karena kami 

selama mengikuti 

kegiatan ini kami 

mendapatkan 

pengalaman baru dan 

mendapatkan wawasan 

baru dari yang tidak 

kami dapatkan sekarang 

kami dapat, dari yang 

sebelumnya kami mau 

mengungkapkan 

pendapat kami sekrang 
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sudah tidak lagi. 

 

 

PK:Alhamdulillah kalua kalian 

semua sudah mulai memahami 

apa materi dari kegiatan yang 

kita lakukan selama ini, karena 

materi dari setiap materi yang 

diberikan diharapkan 

dapatmembuat dari kelian 

semua menyadari bahwa 

sholat itu tidak akan terlaksana 

kalu tidak dilaksanakan dan 

tidak akan mendaatkan pahala 

dan sasaran dari yang 

dilaksanakannya selama ini 

 

K8:iya kak,kami berterima 

kasih kepada kakak, 

karena kegiatan ini kami 

banyak tau tentang 

setiap sasaran dari sholat 

 

 

4) Tahap Penyimpulan   

Berdasarkan pelaksanaan treatment tersebut, selanjutnya 

pemimpin kelompok meminta kepada anggota kelompok untuk 

menyampaikan apa yang didapatkannya dari kegiatan bimbingan 

kelompok tadi, kemudian menyimpulkan apa yang telah dibahas 

oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang telah 

dilaksanakan, kemudian membuat komitmen dengan anggota 

kelompok bahwasanya apa yang didapatkannya dari kegiatan tadi 

dapat diambil nilai-nilai pelajarannya dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan nyata. k2 berpendapat bahwa “kesimpulan kegiatan kali 

ini bahwa kita harus tau bahwa sasaran dari sholat itu adalah diri 

kita sendiri untuk lebih mendekatkan kepada allah. 

Selanjutnya anggota kelompok diminta untuk 

mengemukakan kesannya tentang kegiatan ini. Pengamatan peneliti 

dan pengakuan mahasiswa yang bersangkutan mereka terlihat 

sangat senang telah ikut terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini 

dinyatakan oleh k7 bahwa “kegiatan ini sangat menarik dan 

memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan baru dan pesan 
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saya semoga untuk ke depannya kita dapat terus mengikuti 

kegiatan BK”.  

5) Tahap Pengakhiran  

Pada tahap pengakhiran ini pemimpin kelompok 

menjelaskan kepada anggota kelompok bahwasanya kegiatan akan 

segera berakhir. “baiklah bagaimana dengan kegiatan lanjutan kita? 

Apakah semua sepakat untuk melaksanakannya kembali dilain hari 

? Baik jika demikian kita cukupkan kegiatan kita pada hari ini. 

Terimakasih atas segala partisipasinya. Selamat bertemu pada 

pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kita tutup 

dengan membacakan alhamdulillahirobbil‟alamiin. 

Assalamu‟alaikum”. 

f. Treatment 6 

Pada treatment keenam  ini dilakukan pada hari Rabu, 16 

Januari 2019jam 14.45-15.35 di gazebo yang dihadiri oleh 10 orang.  

Sebelum treatment keenam ini dilaksanakan peneliti juga membuat 

Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) untuk membantu dan 

mempermudah peneliti dalam pelaksanaan treatment ini.  

1) Tahap Pembentukan  

Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan salam dan 

ucapan terima kasih kepada anggota kelompok. Selanjutnya 

pemimpin kelompok menanyakan keadaan anggota kelompok 

kemudian mulai untuk masuk kepada tahap berikutnya. 

2) Tahap Peralihan 

Pada tahap ini pemimpin kelompok menyampaikan pada 

anggota kelompok bahwa pada pertemuan kelima  ini akan 

kembali dilaksanakan dengan pendekatan sufistik bimbingan 

kelompok. pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota 

kelompok terkait kesiapannya untuk melanjutkan  ke tahap 

berikutnya. 
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3) Tahap Kegiatan 

Pemimpin kelompok mengemukakan kembali topik 

bahasan mengenai yaitu “sangsi bagi orang yang meninggalkan 

sholat”. Selanjutnya dilaksanakan dengan teknik pendekatan 

sufistik bimbingan kelompok dengan skenario sebagai berikut: 

 

PK: “Assalamu‟alaikum” 

 

Semua klien : 

“wa‟alaikumussalam  

PK:ini kegiatan kita yang terakhir 

kali semoga kalian masih 

semngat mengikutinya 

 

K1:Mudah-mudajan saja 

semngat ya kak 

PK:kenapa begitu ? 

 

K1 :Karena kami ingin cepat 

pulang kampung kak 

PK:Iya, kalian akan pulang 

kampung setelah kegiatan kak 

berakhir 

 

K4:Apa topik kita kali ini 

ka? 

PK:Topik kita kali ini tentang 

sangsi bagi yang 

meninggalkan sholat 

 

K4:Iya kak 

PK:Ada yang tau apa saja sanksi 

kalau meninggalkan sholat 

 

K5:Sanksinya yang paling 

tepat, mungkin masuk 

neraka kak, 

PK:iya yang lain K8:kalau menurut kami 

mendapatkan dosa kak, 

Yang lainnya gimana 

?(terdiam sambil melihat 

keluar)Kenapa diam 

adik-adik 

PK:Iyah, ada tidak  sanksi yang 

lain yang kalian tahu 

 

K10:kira-kira seperti itu kak, 

karna kalau sanksi bagi 

pencuri ya potong 

tangan kak 

 

PK:.iya itu untuk mencuri tapi ini 

untuk yang meninggalkan 

sholat 

 

K10:Heheh iyah kak salah 

ya 
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PK:Hahah kalian ini ada-ada ja 

 

K5:Kak kalau sanksi itu kan 

sebenarnya Allah yang 

menntukan kak bukan 

kita kak 

PK:Iya betul bukan kita namun 

kita wajib mengetahui apa saja 

sanksinya agar kita tidak 

meninggalkan sholat lagi 

 

K5:ya kak, sanksinya 

mungkin banyak yang 

lain kak, tapi yang ada 

difikiran saya saat ini 

mungkin hanya itu kak 

PK:Yang lain masih ada ga yang 

tau sanksinya apa 

 

K6:Yang lain pada ingin 

cepat pulang mungkin 

kak, heheh 

PK:Iyah sebenyar lagi kita akan 

pulang 

 

K9:Kalau sanksi mungkin 

lebih banyak 

penjelsannya di dalam 

Alqur-An kak, namun 

yang saya pahami 

mungkin akan 

mendapatkan azab yang 

sangat perih dalam 

akhirat kak 

PK:Masih ada yang mau 

berpendapat? 

 

K8:Tidak kak 

 

PK:Hahaha, langsung bilang tidak 

ya karna tidak sabaran ingin 

cepat selesai ya 

 

K8:Heheh iya kak 

PK:Nah sekarang apa yang kalian 

sampaikan semua itu betul 

kalu kita tidak mau 

mendapatkan sanksi dari kita 

tidak sholat maka kita 

senantiasa selalu menjaga 

sholat kita, paham apa yang 

kaka sampaikan 

 

K8:iya sangat paham kak. 

 

 

4) Tahap Penyimpulan   

Berdasarkan pelaksanaan treatment tersebut, selanjutnya 

pemimpin kelompok meminta kepada anggota kelompok untuk 

menyampaikan apa yang didapatkannya dari kegiatan bimbingan  
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kelompok tadi, kemudian menyimpulkan apa yang telah 

dibahas oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang 

telah dilaksanakan. Menurut pendapat k1  “melalui kegiatan ini kita 

dapat memahami bahwa banyak sangsi yang akan kita dapatkan 

kalau kita meninggalkan sholat terutama bagi orang yang secara 

sengaja meninggalkan sholat. 

Selanjutnya anggota kelompok diminta untuk 

mengemukakan kesannya tentang kegiatan ini. Pengamatan peneliti 

dan pengakuan mahasiswa yang bersangkutan mereka terlihat 

sangat senang telah ikut terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini dapat 

dilihat dari pendapat k8 yang mengatakan bahwa ”saya merasa 

senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini karena kita 

dapat memahami ,mempelajari dan mengetahui banyak hal tentang 

sangsi bagi orang yang suka meninggalkan sholat ,dan sangsi yang 

didapatkan sangatlah perih. 

4) Tahap Pengakhiran  

Pada tahap pengakhiran ini pemimpin kelompok 

menjelaskan kepada anggota kelompok bahwasannya kegiatan akan 

segera berakhir. “Demikianlah kegiatan kita pada hari ini dan ini 

merupakan pertemuan terahir kita pada kagiatan bimbingan 

kelompok. Terimakasih kakak ucapkan pada anda semua karena 

telah ikut serta dalam menyukseskan kegiatan kita dan semoga apa 

yang telah kita lakukan dapat memberikan manfaat pada kita 

semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mungkin ada 

salah kata dan tindakan yang tidak disengaja. Untuk kedepannya 

jika ada kegiatan BK di sekolah  dikampus atau didalam proses 

perkuliahan agar kalian dapat mengikutinya dan apa yang telah 

menjadi komitmen sebelumnya agar agar dapat terus diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-sehari Cukup sekian kegiatan kegiatan kita 

kita ahiri dengan membacakan alhamdulillahirobbil„alamin. 

Assalamu‟alaikum. wr. wb”.     
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Tabel .4. 4 

Rekapitulasi Skor Pretest Mahasiswa 

N=10 

No Kode 

Mahasiswa 

N  Kelas  Skor Kategori 

1 28 BK A 84 S    Tinggi  

2 27 BK A 61 Se   Sedang 

3 26 BK A 70 Sedang  

4 22 BK A 70 Sedang 

5 21 BK A 73 Tinggi 

6 20 BK A 66 Sedang 

7 16 BK A 87 Tinggi 

8 15 BK A 73 Tinggi 

9 12 BK A 75 Tinggi  

10 7      BKA 85  Tinggi   

Jumlah     744 Tinggi  

Rata–rata 2    24,8 

 

Klasifikasi skor untuk melihat kesadaran sholat yang dimiliki 

oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:  

Skor maximum  : 5 X 24 = 120 

Skor minimum  : 1 X 24  = 24 

Rentang skor  : 120 –24  = 96 

Panjang kelas interval : 96 : 5   = 19,2 

Berdasarkan perolehan angka diatas maka dapat dilihat 

rentangan skor kesadaran sholat mahasiswa pada tabel di bawah ini.   

Tabel .4. 5 

Rentangan Skor Kesadaran sholat Mahasiswa 

N= 30 

No Skor Kategori 

1. 97-120 Sangat tinggi 

2. 73-96 Tinggi 

3. 49-72 Sedang 

4. 25-48 Rendah 

5. 1-24 Sangat rendah 
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Berdasarkan hasil pengolahan pretest yang peneliti lakukan 

didapatkan hasil bahwa rata-rata mahasiswa memiliki kesadaran sholat 

tinggi. Selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran sholat dilakukan 

treatment dengan memberikan pendekatan sufistik bimbingan kelompok . 

Skala yang digunakan peneliti untuk postest adalah skala yang sama 

dengan skala yang  diberikan pada saat pretest. Hasil postest dari 10 orang 

mahasiswa jurusan BK kelas A semester 1 di  IAIN Batusangkar adalah 

sebagai berikut:  

Tabel.4.6 

Skor Posttest 

No Responden Skor Kategori 

1 01 96 Tinggi 

2 02 82 Tinggi 

3 03 79 Tinggi  

4 04 84 Tinggi 

5 05 78 Tinggi 

6 06 93 Tinggi  

7 07 73 Tinggi 

8 08 92  Tinggi 

9 09 90 Tinggi  

10 10 88 Tinggi 

Jumlah 855 Tinggi  

Rata-rata 85,5 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa yang memperoleh 

kategori kesadaran sholat sangat tinggi tidak ada dari yang sebelumnya 17 

orang, kategori kesadaran sholat tinggi 10 orang dari yang sebelumnya 9 

orang dan kategori kesadaran sholat sedang tidak ada dari yang sebelumnya 

sedang 4 orang. Dan kategori rendah tidak ada dari yang sebelumnya tidak 

ada o yang kategori sangat rendah tidak ada lagi.Tabel di atas juga 

menggambarkan bahwa tidak ada lagi yang memiliki kategori kesadaran 

shoat yang tinggi. 
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Tabel. 4.7 

Interval Kesadaran Sholat Mahasiswa Jurusan BK kelas A 

semester 1 di IAIN Batusangkar 

No Interval Kategori F % 

1. 101-120 Sangat Tinggi 0 0% 

2. 6          81-100 Tinggi 10 100% 

3. 61-80 Sedang - 0% 

4. 41-60 Rendah - 0% 

5. 20        20-40 Sangat Rendah - 0% 

Jumlah 10 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil posttest 

Kesadaran Sholat Mahasiswa BK di IAIN Batusangkar setelah diberikan 

pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok yaitu, tidak 

terdapat orang (0%) berada pada kategori  sangat tinggi, 10 orang (100%) 

berada pada kategori tinggi, tidak ada terdapat orang (%) berada pada 

kategori sedang  dan tidak ada orang (0%) yang berada pada kategori sangat 

tinggi, rendah dan sangat rendah. Dapat dipahami bahwa setelah diberikan 

dengan pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok perolehan 

skor Kesadaran Sholat Mahasiswa meningkat dari sebelumnya. 

Setelah hasil posttest didapatkan maka langkah selanjutnya adalah 

menganalis data hasil treatment tersebut, dengan cara melakukan uji statistik 

(uji-t) untuk melihat signifikan atau tidaknya peningkatan kesadaran sholat 

mahasiswa dengan pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok.  

Perlu diketahui dahulu perbandingan hasil pretest dan posttest secara 

keseluruhan, disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel. 4.8 

Perbandingan skor Pretest-Posttest 

Tentang Kesadaran Sholat Mahasiswa BKdi IAIN Batusangkar 

(Keseluruhan) 

No Inisial 

Pretest Posttest Pening

katan 

Skor 
skor Kategori Skor Kategori 

1 28 84 Tinggi 96 Tinggi Naik 9 
2 27 70 Sedang  82 Tinggi Naik 12 
3 26 66 Sedang  79 Tinggi  Naik 13 
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Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa pada 

kelompok eksperimen dari hasil pretest dan postest terjadinya peningkatan 

jumlah skor yang diperoleh peserta layanan dan yang menjadi fokus 

penelitian peneliti, yang mana dari skor postest dapat terlihat kenaikan 

yang cukup signifikan. 

  2. Analisis Uji t 

Setelah diketahui hasil postest secara keseluruhan dari kelompok 

sampel, maka untuk melihat signifikan atau tidaknya peningkatan kesadaran 

sholat mahasiswa jurusan BK semester 1 kelas A di IAIN Batusangkar 

melalui Pendekatan Sufistik dilakukan dengan analisis statistik uji beda (uji-t) 

dengan model sampel “dua sampel kecil satu sama lain mempunyai 

hubungan” menggunakan rumus dan langkah-langkah dalam menganalisis 

data sebagai berikut: 

 

a. Menyiapkan tabel perhitungannya 

Berdasarkan pada rumusan masalah maka uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan uji “t”. Sebelum dilaksanakan uji “t” maka 

terlebih dahulu dibuat tabel perhitungan untuk memperoleh nilai “t” 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

4 22 75 Tinggi  84 Tinggi Naik  9 
5 21 61 Sedang 78 Tinggi Naik  17 
6 20 87 Tinggi  93 Tinggi  Naik  6 
7 16 73 Tinggi  73 Tinggi Naik   0 
8 15 70 Sedang  92  Tinggi Naik 22 
9 12 73 Tinggi  90 Tinggi  Naik 17 

10 7 85  Tinggi  88 Tinggi Naik 3 

Jumlah  744 Tinggi  855 Tinggi 108 

Rata- rata 2   24,8 Tinggi  85,5 Tinggi 10.8 
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Tabel. 4.9 

                                     Tabel kerja Uji-t 

Kesadaran Sholat Mahasiswa Jurusan Bk Semester 1  

Kelas A di IAINBatusangkar (keseluruhan) 

 

No 
Posttest  Pretest 

D 

D
2
 

     Posttest 

(Y2) 
      Pretest (Y1)        

  

1 96 84 12          144 

2 82 61 21 441 

3 79 70 9 81 

4 84 70 14 196 

5 78 73 5 25 

6 93 66 27 729 

7 73 87 -14 -196 

8 92 73       19 361 

9 90 75 15           225 

10 88 85        3 9 

∑ 855 744       139      2407 

Rata-

rata 

85,5 

24,8 
13,9      204.7 

 

1. Mencari Mean of Difference 

    
∑ 

 
 

 

    
   

  
 

 

     13.9 
 

 

2. Mencari Deviasi standar dari Difference 

      √
∑  

 
 (

∑ 

 
) 

      √
    

  
 (

   

  
) 

      √             

      √      
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3. Mencari Standard Error dari Mean of Difference 

      
   

√   
 

      
    

√    
 

      
    

√ 
 

      
    

 
 

           

4. Mencari harga to dengan rumus 

   
  

    
 

   
    

    
 

         

5. Mencari nilai df 

       

        

     

Berdasarkan hasil analisis data statistik di atas dapat diketahui bahwa 

harga “t” hitung sebanyak 12,41 dengan df atau db 9. Maka apabila dilihat 

pada Tabel Nilai “t”, taraf 1% diperolehlah harga kritik “t” sebesar 

3,25.Melihat perbandingan hasil dari  t hitung (12,41) dengan t tabel (3,25),  

maka t0(12,41)>tt(3,25)  pada taraf  signifikan 1% df 9. Dengan demikian 

berarti  bahwa pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok 

meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar  secara 

signifikan . 

Bagaimana  pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok 

terhadap kesadaran sholat pada masing-masing aspek, dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1) Aspek  Tau pengetahuan 
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Tabel. 4.10 

Uji-t kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar (Aspek  

Taupengetahuan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. M

encari Me 

1. Mencari Mean of Difference 

    
∑ 

 
pf; 

 

    
   

  
 

 

     17.7 
2. Mencari Deviasi standar dari Difference 

      √
∑  

 
 (

∑ 

 
) 

      √
    

  
 (

   

  
) 

      √             

      √      

           

3. Mencari Standard Error dari Mean of Difference 

      
   

√   
 

No 
Posttest  Pretest 

D 

D
2
 

Posttest 

(Y2) 
Pretest (Y1)        

  

1 76 50 26 676 

2 62 44 18 324 

3 72 47 25 625 

4 68 47 21 441 

5 58 49 9 81 

6 63 45    18 324 

7 73 60    13 169 

8 74 46   28 783 

9 64 54   10 100 

10 62 53 9               81 

∑ 672 495 177      3604 

Rata-rata 67,2 16,5 17.7       360.4 
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√    
 

      
    

√ 
 

      
    

 
 

           

4. Mencari harga to dengan rumus 

   
  

    
 

   
    

    
 

        

 

5. Mencari nilai df 

       

        

      

Berdasarkan hasil analisis data statistik di atas dapat diketahui bahwa 

harga “t” hitung sebanyak 7,76 dengan df atau db 9. Maka apabila dilihat 

pada Tabel Nilai “t”, taraf 1% diperolehlah harga kritik “t” sebesar 

3,25.Melihat perbandingan hasil dari  t hitung (7,76) dengan t tabel (3,25),  

maka t0 (7,76)>tt(3,25)  pada taraf  signifikan 1% df 9. Dengan demikian 

berarti bahwa pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok 

meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar  secara 

signifikan. 
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2) Aspek Pemaahaman pengetahuan 

Tabel. 4.11 

Uji-t kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar (Aspek Paham 

pengetahuan ) 

1. Mencari Mean of Difference 

    
∑ 

 
 

 

    
  

  
 

 

   6.6 
2. Mencari Deviasi standar dari Difference 

      √
∑  

 
 (

∑ 

 
) 

      √
   

  
 (

  

  
) 

      √           

      √     

           

3. Mencari Standard Error dari Mean of Difference 

      
   

√   
 

No 
Posttest  Pretest 

D 
D

2
 

P posttest (Y2) Pretest (Y1)        
  

1 20 34  -14 196 

2 16 17       -1               1 

3 20 23 -3 9 

4 20 23 -3 9 

5 15 24 -9 81 

6 16 21     -5 25 

7 20 27       -7              49 

8 16 27      -11 121 

9 20 21   -1 1 

10 20 32    -12 144 

∑ 183 249 66              636 

Rata-rata 
18,3 8,3 

6.6              63.6 
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√    
 

      
    

√ 
 

      
    

 
 

           

4.  Mencari harga to dengan rumus 

   
  

    
 

   
   

    
 

        

5.  Mencari nilai df 

       

        

     

Berdasarkan hasil analisis data statistik di atas dapat diketahui bahwa 

harga “t”hitung sebanyak 4,42dengan df atau db 9. Maka apabila dilihat pada 

Tabel Nilai “t”,taraf 1% diperolehlah harga kritik “t” sebesar 3,25.Melihat 

perbandingan hasil dari  thitung (4,42) dengan t tabel (3,25),  maka t0 

(4,42)>tt(3,25)  pada taraf  signifikan 1% df 9. Dengan demikian berarti 

bahwa pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok 

meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar  secara 

signifikan. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Beda pretest – posttest  

    No  Kesadaran Sholat  

(keseluruhan dan per 

aspek) 

t0 Hipotesis altenatif 

ha ho 

1. Keseluruhan 12,41 Diterima       Ditolak  

2. Aspek tahu 7,76 Diterima  Ditolak  

3. Aspek paham 4,42 Diterima  Ditolak  
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Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa berdasarkan hasil uji beda (uji 

t) pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa baik secara keseluruhan maupun 

per aspek. Hal ini di karenakan berdasarkan pada harga kritik “t” taraf 

siginifikan 1% yaitu  3,25 aka hasilnya adalah hipotesis alternatif (Ha) 

diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. 

 

 

 

3. Uji peningkatan dengan n-gain 

Berapa persen peningkatan kesadaran sholat mahasiswa dengan 

pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok dapat dilakukan 

menggunakan teknik n-gain. Adapun rumus dan langkah-langkah nya sebagai 

berikut: 

  
                          

                            

 

Tabel 4.13 

Klasifikasi dan kriteria n-gain 

 

Klasifikasi Kriteria 

g ≥ 0,70 Tinggi 

0,30≤g<0,70 Sedang 

g <0,30 Rendah 

 

a. Uji pengaruh variabel secara keseluruhan 

 

Tabel 4.14 

Analisis data dengan n-gain 

Kesadaran sholat  (secara keseluruhan) 

Posttest  Pretest 
D 

Posttest (Y2) Pretest (Y1) 

96 84 12 

82 61 21 

79 70 9 
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K

l

a

s

i

fikas 

 

klasifikasi skor untuk melihat kesadaran sholat yang dimiliki 

oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:  

Skor maximum  : 5 X 20 = 100 

Skor minimum  : 1 X 20 = 20 

Rentang skor  : 100 –20 = 80 

Panjang kelas interval : 80 : 5   = 16 

  
                          

                            

  
       

           

  
   

      

g=  0.43 

g=43% 
 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui n-gain dari data 

ialah sebanyak 43%. Maka apabila dilihat dari tabel klasifikasi dan 

kriterian-gain(g < 0,30)  berada pada kriteria rendah. dengan demikian 

berarti bahwa  pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok 

untuk meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar 

84 70 14 

78 73 5 

93 66 27 

73 87 -14 

92 73          19 

90 75 15 

88 85           3 

855 744       139 
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secara keseluruhan meningkat namun presentase peningkatannya sedang 

yaitu: 43%. 

 

b. Uji pengaruh variabel X dan Y aspek Tau pengetahuan 

Tabel 4.15 

Analisis data dengan n-gain 

Kesadaran sholat mahasiswa (aspek Tau pengetahuan) 

 

Posttest Pretest 
D 

Posttest (Y2) Pretest (Y1) 

76 50 26 

62 44 18 

72 47 25 

68 47 21 

58 49 9 

63 45    18 

73 60    13 

74 46    28 

64 54    10 

62 53  9 

672 495     177 

  
                          

                            

  
       

          

  
   

      

g= 0.57 

g= 57% 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui n-gain dari data ialah 

sebanyak 57%. Maka apabila dilihat dari tabel klasifikasi dan kriteria n-gain 

(g < 0,30)  berada pada kriteria rendah. dengan demikian berarti bahwa  

pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok untuk 
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meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar secara 

keseluruhan meningkat namun presentase peningkatannya sedang  yaitu: 57% 

c. Uji pengaruh variabel X dan Y aspek Pemaahaman pengetahuan 

Tabel 4.16 

Analisis data dengan n-gain 

                                         Kesadaran sholat mahasiswa (aspek Pemahaman ) 

 

  
                          

                            

  
       

           

 

  
   

      

 

   g= -0.08 

 

   g= 8% 

 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui n-gain dari data ialah 

sebanyak 8%. Maka apabila dilihat dari tabel klasifikasi dan kriteria n-gain 

(g< 0,30)  berada pada kriteria rendah. dengan demikian berarti bahwa  

Posttest  Pretest 
D 

Posttest (Y2) Pretest (Y1) 

20 34 -14 

16 17 -1 

20 23 -3 

20 23 -3 

15 24 -9 

16 21 -5 

20 27 -7 

16 27 -11 

20 21 -1 

20 32 -12 

183 249 66 
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pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar 

secarakeseluruhan meningkat namun presentase peningkatannya masih rendah 

yaitu: 8%. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, setelah diketahui hasil 

pretest dan posttest, untuk melihat signifikan atau tidaknya peningkatan 

kesadaran sholat mahasiswa dengan pendekatan sufistik melalui layanan 

bimbingan kelompok dilakukan dengan analisis statistik uji beda (uji-t). Maka 

hasilnya adalah hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) 

ditolak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya “t” yang penulis peroleh (t0= 3.02) 

dan besarnya “t” yang tercantum pada ttyaitu 2,26. Ini berarti bahwa teknik 

pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar pada taraf 

signifikasi 5%. 

Jika dilihat dari perhitungan data statistik di atas, dapat dipahami bahwa 

dari hasil pretest didapat jumlah skor 744 dan rata-rata 74,4 dengan 

rinciannya yang memiliki kesadaran sholat dalam kategori Sangat tinggi tidak 

ada,yang memiliki kesadaran sholatdalam kategori tinggi 6 orang  dan yang 

memiliki kesadaran sholat sedang dan 4 orang memiliki kesadaran sholat 

dalam kategori rendah. Kemudian dari hasil posttest menunjukkan bahwa 

setelah dilakukan treatment terjadi peningkatan dengan jumlah skor 855 dan 

rata-rata 85,5 dengan rinciannya yang memiliki kesadaran sholatdalam 

kategori sangat tinggi tidak ada , 10 orang memiliki kesadaran sholattinggi 

dan yang memiliki kesadaran sholat dalam kategori sedang tidak ada. Ini 

menunjukkan bahwa setelah diberikan treatment kesadaran sholat mahasiswa 

kelompok eksperimen mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika 

dilihat dari kenaikan skor yang diperoleh masing-masing mahasiswa. 

Di lihat dari segi uji n-gain. data mengalami peningkatan secara 

keseluruhan yaitu sebanyak 43%. Maka apabila dilihat dari tabel klasifikasi 
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dan kriteria n-gain (g < 0,30)  berada pada kriteria rendah. dengan demikian 

berarti pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa di IAIN Batusangkar secara 

keseluruhan meningkat namun presentase peningkatannya sedang yaitu: 43%. 

Di dalam penelitian ini ada 2 aspek yang di teliti, secara keseluruhan ada 

peningkatan namun jika di tinjau dari per aspek, pada aspek paham  masalah 

skornya rendah hal ini menandakan bahwa mahasiswa pada usia  dewasa 

awal banyak yang tidak paham akan kesadaran sholat dan pentingnya 

melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Hal ini bisa dilihat dari beberapa 

faktor tentang kesadaran sholat yang bisa membuat mahasiswa lebih 

memahami tentang sholat dan melaksanakannnya sesuai waktu sholat yang 

telah dilakukan.  

Menurut  Maharudin (2011:1) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesadaran sholat dewasa awal adalah faktor internal 

yang mana faktor internal ini mencakup minat dewasa awal dalam 

melaksanakan ibadah shalat. Selain itu juga ada faktor eksternal yang 

mempengaruhi kesadaran shalat dewasa awal adalah dari factor 

lingkungan dalam keluarga dan luar keluarga serta faktor pendidikan. 

 

 

 Dari pendapat di atas dapat di pahami bahwasanya ada 2 faktor yang 

mempengaruhi kesadaran sholat seseorang,  yaitu faktor internal yang dari 

diri sendiri dan faktor eksternal yang dari luar diri sendiri yang 

mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan sholat dengan tidak tepat 

waktu.  

Dari kedua faktor ini, dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak 

melakasanakan sholat dengan tepat dan banyak yang melalaikan dan bahkan  

meninggalkan sholat. namun yang lebih mempengaruhi seseorang untuk 

melalaikan sholatnya yaitu faktor internal yang ada dalam diri seseorang. 

Apabila dalam diri seseorang tersebut sudah malas melakukannya maka 

apaun juga akan malas dilakukan 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa mahasiswa bahwa faktor internal 

merupakan faktor yang paling membuat seseorang malas melakukan 

sholat dengan tepat bahkan juga melakukan ibadah lainnya. Faktor yang 
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ada dalam diri sendri merupakan faktor terbesar dan pengaruhnya pun 

sangat kuat untuk membuat diri untuk tidak melakukannya. 

. 

Berdasarkan penjelasan diatas jelas terlihat bahwa faktor internal 

merupakan faktor yang bisa membuat seseorang malas untuk melakukan 

sholat. Hal tersebut terlihat dari penjelasan mahasiswa. Bahwa fajtor yang ada 

dalam diri sendiri merupakan faktor terbesar yang mempengarihi seseorang 

untuk tidak melaksanakan sholak 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pendekatan sufistik 

melalui layanan bimbingan kelompok dapat memberikan peningkatan 

terhadap kesadaran sholat mahasiswa,agar mahasiswa bisa melaksanakan 

sholat dengan tepat waktu dan tidak melalaikan lagi, bahkan tidak 

meninggalkan sholat lagi. Hal ini terlihat dari penelitian yang peneliti 

lakukan, dimana sebelumnya mahasiswa yang memilki kesadaran sholat 

sedang dan setelah diberikan teratment dengan materi yang ada maka dapat 

meninggkatkan kesadaran sholat mahasiswa untuk kearah yang lebih baik 

lagi. dan dari yang rata-ratanya rendah, sedang sekarang sudah dikategori 

tinggi kesadarannya untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu. 

 setelah diberikan treatmen mahasiswa tersebut memilki pengalamamn 

baru tentang kegiatan yang dilakukan dan dapat meningkatkan kesadaran 

sholatnya. Ini terlihat dari  hasil posttest yang peneliti lakukan bahwa setelah 

diberikan treatment skor mahasiswa kelas A jurusan BK semester 1 di IAIN  

Batusangkar meningkat dari sebelumnya meskipun peningkatannya masih 

tergolong sedang. Jelaslah, bahwa pendekatan sufistik melalui layanan 

bimbingan kelompok efektif dalam  meningkatkan kesadaran sholat 

mahasiswa dikampus. 

 

 

  



   

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di IAIN Batusangkar 

tentang efektivitas pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok 

untuk meningkatkan kesadaran sholat lima waktu bagi mahasiswa IAIN 

Batusangkar menunjukkan bahwa pendekatan sufistik melalui layanan 

bimbingan kelompok berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 

kesadaran sholat mahasiswa.Hal ini dapat dilihat dari harga t hitung lebih 

besar dari harga t tabel (t0>tt), dengan demikian dapat dipahami  bahwa 

pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok efektif dalam 

meningkatkan kesadaran sholat mahasiswa  jurusan BK kelas A semeter 1 di 

kampus IAIN Batusangkar.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di kelas A Jurusan BK Semester 1 di 

IAIN Batusangkar,maka dapat diajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat 

bagi peningkatan kesadaran sholat mahasiswa dengan pendekatan sufistik 

melalui layanan bimbingan kelompok sebagai berikut: 

1. Bagi dosen dan guru Bimbingan dan Konseling bisa menggunakan 

pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan kesadaran sholat agar melaksanakan sholat dengan tepat 

waktu. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pendekatan sufistik melalui 

layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan kesadaran sholat 

dengan setting bimbingan kelompok agar dapat meningkatkan kesadaran 

untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu 

3. pendekatan sufistik melalui layanan bimbingan kelompok sangat efektif 

dalam  meningkatkan  kesadaran sholat mahasiswa agar lebih 

melaksanakan sholat dengan tepat waktu. 
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