


ABSTRAK 
 
  
   

Islam sebagai agama universal memberikan term tentang bagaimana membimbing 
anak, memberikan contoh moral kepada anak. Upaya itu tidak lain untuk menanamkan 
ketinggian moral, ketaqwaan kepada Allah SWT.  sebagai pencipta alam  dan rasa 
menghormati serta menghargai terhadap ciptaan-Nya. Bimbingan yang paling penting serta 
mempunyai pengaruh besar adalah pendidikan dan bimbingan  kepada anak yang sedang 
mengalami perkembangan dan pembentukan mental.  Dari sinilah penelitian  tentang 
bimbingan agama pada santri di sebuah pesantren Mamba’ul  Hisan Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik dipilih untuk diteliti. 

 
Subyek penelitian disini adalah Kepala Sekolah Diniyah Riadhotul Uqul PonPes 

Mamba’ul Hisan, pengurus pondok, Ustadz dan santri yang menetap dan tinggal di pondok. 
Sebagai obyeknya lebih ditekankan pada peran dan kemampuan pembimbing, cara-cara 
membimbing yang bersifat membina, mengawasi dan memberi petunjuk. Metode 
pengumpulan datanya melalui wawancara, metode kuesioner, dokumentasi dan metode 
analisa data yang merupakan proses terakhir dalam penelitian. 

 
Prosedur bimbingan di Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Timur dibagi dalam 3 

tahap yaitu tahap pertama,  pengenalan lingkungan adalah proses memperkenalkan kondisi, 
keadaan serta kegiatan di pesantren,  tahap kedua, penanganan intensif adalah pemberian 
bimbingan secara kontinu yang berkaitan dengan pendidikan, perhatian, pengawasan, ajakan, 
teguran maupun larangan. Tahap ketiga, pengawasan adalah usaha untuk membuktikan 
diterima tidaknya bimbingan. Adapun usaha pembimbing dalam menangani santri adalah 1.  
Melakukan pendekatan yang dapat memposisikan diri sebagai orang tua asuh, 2. Berlaku adil 
dan memberikan contoh keadilan, 3. Memberikan hukuman bagi yang melanggar dan pujian 
bagi yang berhasil mencapai keunggulan, 4. Bersikap tegas dan memberi contoh sikap tegas 
tersebut, 5. memberi kepercayaan diri kepada santri untuk melakukan sesuatu walaupun 
tindakannya itu kurang benar, tapi pembimbing menyampikan koreksinya. 
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