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ABSTRAK 
 

 

Susiati, 2018, Keefektifan Bimbingan Kelompok Islami Meningkatkan 

Religiusitas dan Kesiapan Menghadapi Kematian pada Anggota PWRI Jakarta. 
Tesis, Program Studi Bimbingan Konseling, Program Pascasarjana, Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing: I. Dr. Anwar Sotoyo, M.Pd., II. Prof. Dr. 

Rustono, M.Hum. 

 

Kata Kunci: Bimbingan Kelompok Islami, Religiusitas, Kesiapan Menghadapi 
Kematian 

 

Kehilangan kehidupan atau kematian merupakan hal yang pasti akan dialami 

oleh setiap manusia khususnya para lanjut usia, sebagai terminasi dari fase akhir 

kehidupannya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan para lanjut usia dalam 

mempersiapkan kematian adalah dengan meningkatkan religiusitasnya dengan 

memperbaiki nilai akidah, akhlak dan ibadahnya. Religiusitas atau penghayatan 

terhadap agama ternyata besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik dan 

mental lanjut usia. Usaha untuk mewujudkan lansia yang memiliki religiusitas 

tinggi dan kesiapan menghadapi kematian tinggi diperlukan sebuah teknik atau 

cara penyampaian yang tepat. Dalam hal ini bimbingan kelompok islami dianggap 

tepat karena menggunakan Al-quran dan Hadist sebagai rujukannya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran 

religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian, serta keefektifan bimbingan 

keompok islami untuk meningkatkan religiusitas dan kesiapan menghadapi 

kematan anggota pesiunan PWRI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian sebelum dan sesudah 

mendapatkan bimbingan kelomok islami serta menganalisis keefektifan 

bimbingan kelompok islami untuk meningkatkan religiusitas dan kesiapan 

menghadapi kematian pada anggota pesiunan PWRI, Pondok Labu, Jakarta.  
Desain penelitian ini menggunakan metode eksperimen,dengan desain one 

group pretest-posttest.Subjek penelitian sebanyak 8 orang anggota kelompok. 
Pengujian hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan tingkat 

religiusitas anggota PWRI antara Pretest dan Posttest, tingkat religiusitas saat 

Posttest lebih tinggi dibandingkan saat Pretest, (ᵶ=-2,52; p<0,01). Temuan 

penelitian ini juga menunjukan bahwa tingkat kesiapan menghadapi kematian saat 

Posttest lebih tinggi dibnadingkan saat Pretest, (ᵶ=-2,52; p<0,01). Hasil penelitian 

ini menegaskan bahwa, bimbingan kelompok islami signifikan untuk 

meningkatkan religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian. Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu dikembangkan kembali dengan karakteristik subjek penelitian 

yang lebih heterogen. 
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ABSTRACT 

 

Susiati, 2018, the Effectiveness of Islamic Counseling Group to improve the 

Religiosity and Readiness to face the death of the Retired PWRI members, 
Jakarta. Thesis. Counseling Study Program. Post-graduate Program, Semarang 

State University, Advisor I: Dr. Aswar Sotoyo, M.Pd., Advisor II: Prof. Dr. 

Rustono, M.Hum. 

 

Keywords: Islamic counseling group, religiosity, readiness to face the death 

 

Losing life or death is one thing that must be experienced by each human 

being, especially for the elderly people as termination of the last living phase. One 

effort should be made by those elderly people to face the death is by improving 

their religiosity by strengthening their belief (aqidah), good attitude (akhlaq), and 

religious worshiping activities. In fact, religiosity or religious comprehension has 

a significant impact on the elderly people’s physical and mental health. The 

efforts made to realize the elderly people with higher religiosity level and 

readiness to face the death require a proper delivery technique. In this case, 

Islamic counseling group is considered appropriate as utilizing Al-Qur’an and Al-

Hadith as the references.  

The formulated research question is how the religiosity and readiness to 

face the death may be described and whether or not the Islamic counseling group 

effective to improve the religiosity and readiness to face the death of the retired 

PWRI members. This research aims at analyzing the religiosity and readiness to 

face the death before and after treated with Islamic counseling group to improve 

the religiosity and readiness to face the death of the retired PWRI members, 

Pondok Labu, Jakarta.  
This research employs an experimental method with one group pretest-

posttest design. The research subjects are 8 retired PWRI members of Pondok 

Labu, Jakarta. The hypothetical testing is conducted using Wilcoxon Signed 

Ranks Test.  
The research result shows that there is a significant religiosity level 

difference of the retired PWRI members in their pretest and posttest result. The 

religiosity level of those retired PWRI members in the posttest is higher than that 

in the pretest (z=-2.52; p<0.01). This research finding also shows that their 

readiness to face the death in posttest result is higher than that in pretest result 

(z=-2.52; p<0.01). This research finding asserts that the Islamic counseling group 

significantly improves the religiosity and readiness to face the death. This 

research result is expected to further develop with the more heterogenic research 

subject characters. 
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PRAKATA 
 
 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang 

berjudul “Keefektifan Bimbingan Kelompok Islami untuk Meningkatkan 

Religiusitas dan Kesiapan Menghadapi Kematian pada Anggota Pensiunan PWRI 

Pondok Labu Jakarta.”Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih 

gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling. 
 

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak 
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karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada bapak dosen pembimbing yang telah membantu penyelesain 

penelitian ini. 
 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah 
membantu selama proses penyelesaian studi: 
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Universitas Negeri Semarang, sebagai Ketua Penguji dalam sidang tesis 
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yang telah mengupayakan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis 
berhasil menyelesaikan tesis ini.  

7. Ketua PB PWRI (Bapak Warsito Puspoyo) dan Ketua OPI BP3 Kementrian 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Suatu perkembangan tidak hanya berhenti ketika orang mencapai 

kedewasaan fisik pada masa remaja atau kedewasaan sosial pada dewasa awal, 

perubahan tersebut juga terjadi ketika seseorang mulai menginjak lanjut usia 

(Monks et al., 2006). Menurut Winker & Glass (dalam Sulistyo, 2005) jumlah dan 

proporsi penduduk lanjut usia dari masa ke masa terus meningkat, di negara 

berkembang tahun 2025 diperkirakan persentasenya berkisar 7-11%. Kementrian 

Kesehatan (2015) menerangkan bahwa Indonesia termasuk dalam lima besar 

negara dengan banyak jumlah lanjut usia terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus 

penduduk pada tahun 2010, jumlah lanjut usia di Indonesia yaitu 18,1 juta jiwa 

(7,6% dari total penduduk). Pada tahun 2014 jumlah penduduk lanjut usia di 

Indonesia menjadi 18,781 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2025 jumlahnya 

akan mencapai 36 juta jiwa. 

 

Hurlock (2000: 320) mendefinisikan “Lanjut usia adalah seseorang yang 

telah mencapai usia 60 tahun ke atas atau serendah-rendahnya berusia 60 tahun.” 

Usia lanjut atau lanjut usia merupakan proses masa terakhir yang merupakan 

kelanjutan dari masa bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. Proses ini berjalan 

secara alamiah sebagai bagian dari rentang kehidupan manusia. Kondisi ini 

berpengaruh terhadap penurunan kondisi fisik, psikis dan sosial, yang ditandai 
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dengan adanya berbagai perubahan fisik, psikis maupun sosial yang saling 

mempengaruhi. 

 

Perubahan yang terjadi pada usia lanjut, sangat terlihat pada penurunan 

kekuatan dan ketahanan fisik, seperti penurunan sensitivitas sistem sensori. Antara 

lain berakibat pada penurunan penglihatan dan pendengaran, perubahan warna 

rambut dan kulit yang sudah mulai berkerut. Semua ini menunjukkan adanya 

kemunduran pada aspek fisik biologisnya yang tidak saja berpengaruh pada fungsi 

organ tubuhnya tetapi pada penampilan fisiknya. Sedangkan perubahan psikologis 

pada usia lanjut antara lain ditandai dengan menurunnya reaksi, daya ingat, 

kewaspadaan dan penyempitan perhatian. 

 

Darmojo (2011: 22) menjelaskan bahwa “Masa lanjut usia sama juga 

dengan masa kehilangan, yaitu kehilangan finansial, kehilangan status, kehilangan 

kegiatan/pekerjaan, kehilangan teman dan saudara karena kematian.” Berbagai 

perubahan yang dialami pada masa ini secara langsung maupun tidak langsung 

merubah pola kebiasaan hidupnya. Sehingga para lanjut usia dituntut untuk 

menyesuaikan diri secara baik dan merumuskan kembali pola serta tujuan 

hidupnya sesuai dengan keadaannya saat ini (Hurlock, 2000: 364). Pada saat 

individu memasuki pensiun, seseorang akan mengalami perubahan sebagai akibat 

dari hilangnya berbagai hal yang punya arti positif bagi usia lanjut. Seperti 

hilangnya jabatan atau kedudukan, berkurangnya aktivitas dan pendapatan, 

hilangnya pekerjaan, dan yang paling sering mereka alami adalah mengalami 

gangguan kesehatan sebagai akibat dari penurunan kekuatan fisik dan sebagainya. 
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Semua hal tersebut dapat membuat para lanjut usia merasa kehilangan semangat 

hidup, merasa tidak dihargai lagi atau kurang dihargai 

 

Hurlock (2000: 322) menjelaskan “Perubahan yang terjadi pada masa 

lanjut usia, membuat mereka tampak tak berdaya sehingga anggota masyarakat 

lainnya mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab lansia dalam kegiatan di 

lingkungan sosial maupun, di lingkungan kerjanya.” Perlakuan tersebut kadang 

membuat lansia tidak percaya diri, lansia berpikir bahwa dirinya sudah tidak 

berguna dan tidak diperlukan lagi. Hal itu dapat menyebabkan munculnya 

beberapa penyakit psikologis berupa stres dan depresi. Menurut Suryo Dharmono, 

SpJK(K) Tanpa adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan untuk mencegah 

dan menanggulanginya, stres dan depresi dapat menganggu kemampuan lansia 

untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan dapat menyebabkan 

kematian pada lansia yang kemampuan merespon stresnya telah menurun 

(Kompas, 2008). World Health Organization (WHO) memprediksi “stres dan 

depresi akan menjadi 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian atau 

menurun drastisnya kualitas kesehatan masyarakat.” 

 

Menurunnya kondisi fisik bagi lanjut usia lama kelamaan bisa 

mengakibatkan kecemasan menghadapi kematian. Dalam penelitiannya Rahmi 

(2002) menemukan beberapa penyebab kecemasan pada lansia yaitu khawatir 

dengan keadaan keluarga yang ditinggalkan, ibadah kurang karena banyak dosa 

atau kesalahan yang diperbuat, takut pada proses menjelang ajal dan kehidupan 

setelah mati, serta takut menderita sakit yang lama dan mati dalam keadaan 

sendirian tanpa seorangpun yang tahu. Hurlock (2000: 322) menjelaskan 
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“Berdasarkan konsep perkembangan sepanjang rentang kehidupan, keadaan masa 

usia tengah baya berpengaruh pada masa usia lanjut. Perasaan generativitas akan 

menumbuhkan perasaan pada integritas (pengakuan diri) pada usia lanjut.” 

Perasaan ini memungkinkan individu mampu menerima dan mengerti akan 

kehidupan masa lalunya dengan bijaksana, sehingga tidak ada perasaan takut akan 

kondisi dan keadaannya dimasa lanjut usia termasuk akan menghadapi kematian. 

 

Kehilangan kehidupan atau kematian merupakan hal yang pasti akan 

dialami oleh lansia sebagai terminasi dari fase akhir kehidupannya. Setiap 

makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian seperti yang tercantum 

dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut: 57, yang artinya ”Tiap-tiap yang berjiwa akan 

merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan.” Dalam 

surat yang lain dikatakan, “Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu), 

apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan 

sesaat pun” (Al-Quran surat AL-Araf: 34). Menjelang ajal adalah bagian dari 

kehidupan yang merupakan proses menuju akhir. Meskipun unik bagi setiap 

individu, kejadian-kejadian tersebut bersifat normal dan merupakan bagian dari 

proses perjalanan hidup. 

 
“Dalam Hadis Rasulullah SAW menganjurkan kita semua agar selalu 

mengingat sesuatu yang memutuskan, mengalahkan, atau menghancurkan 

kenikmatan yaitu kematian yang suatu saat pasti akan tiba, bahkan sering kali 

datang tanpa terduga dan secara tiba-tiba”. (Abdurrahman, 2015: 9). Para ulama 

menyebutkan bahwa sabda Rasulullah yang berbunyi, “Perbanyaklah mengingat 

yang memutuskan kenikmatan (kematian).” Hadis tersebut merupakan kalimat 

 
 

 

4 



 
 
 
 

ringkas yang menggabungkan peringatan dan nasihat. Salah satu upaya yang perlu 

dilakukan para lanjut usia dalam mempersiapkan kematian adalah dengan 

membekali diri dengan kegiatan keagamaan. Religiusitas atau penghayatan 

keagamaaan ternyata besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik dan mental 

lanjut usia (Hawari, 2004). 

 
Hawari (2004: 76) menyatakan bahwa “Religiusitas merupakan 

penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan 

melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci.” Seorang lanjut 

usia yang memiliki religiusitas dalam dirinya maka ia akan merasa tenang tentram 

dan ikhlas didalam menjalani kehidupannya sehari hari. Umumnya mereka akan 

berpandangan bahwa hidup adalah sesuatu hal yang patut disyukuri dan 

dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan cara melakukan hal-hal yang positif dan 

memiliki arti. Lanjut usia yang memiliki nilai religiusitas tinggi ia akan lebih 

banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya adalah 

ibadah seperti datang kepengajian, melakukan perbuatan-perbuatan sosial, dan 

menjalin tali silaturahim kepada teman-teman dan saudara. 

 
Masa lanjut usia sebagai masa akhir dari tahap perkembangan mereka harus 

menyesuaikan diri dengan penurunan kondisi fisik maupun psikis sesuai dengan 

ayat Al-Quran dalam surat Yasin, yang artinya ”Dan barang siapa yang kami 

panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian. Maka apakah 

mereka tidak memikirkannya”. (Al-Quran Surat: Yasin ayat 68). Upaya untuk 

mengingatkan para lanjut usia tentang persiapan mengahadapi kematian sesuai 

dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah penting untuk dilakukan. 
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Allah berfirman,“Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa 

yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang 

kepadamu pemberi peringatan.” Dalam surat yang lain Allah SWT berfirman 

 

Sehingga apabila dia telah dewasa dan usianya mencapai 40 tahun ia 

berdo’a: ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau 

ridhoi; berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada 

anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (Al-Quran 

Surat Al-Ahqaf :15). 
 
 

Setyawan (2013) dalam penelitiannya menemukan spiritualitas yang baik 

akan menjadikan tingkat kecemasan menghadapi kematian akan semakin rendah. 

Karena memiliki kepercayaan dan kepasrahan kepada Allah bahwa hidup dan 

matiku hanya untuk Allah sehingga berdampak pada kesiapan lansia menghadapi 

kematian yang datang sewaktu-waktu. Berubahnya usia merupakan proses menua 

yang paling krusial berada pada tahap lansia. Lanjut usia dipandang sebagai masa 

di mana seseorang mengalami degenarasi biologi disertai penderitaan dengan 

berbagai penyakit, yang mana hal tersebut akan memunculkan suatu kesadaran 

dalam diri lansia mengenai kematian. 

 

Banyak orang takut dan menyangkal akan datangnya kematian. Ketakutan 

akan datangnya kematian yang dialami lansia lebih ditekankan pada ketakutan 

akan ketidakpastian penyebab kematian, kehidupan setelah kematian dan 

bagimana kematiannya tersebut terjadi (Zohar, 2001). Lansia yang spiritualnya 

tinggi menganggap kematian bukanlah akhir dari kehidupan dan bukanlah suatu 

ancaman bagianya, akan tetapi kematian adalah suatu pendorong bagi dirinya 

untuk menjalani hidup yang lebih baik (Afandy, 2008). Dengan adanya kematian 

manusia merasa memiliki batas untuk mengaktualisasikan dirinya, sehingga 
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muncul rasa ingin segera memenuhi kebutuhan akan harga dirinya sebelum 

kematian datang (Hidayat, 2006). 

 

Papalia (2011: 96) menjelaskan “Pandangan lansia tentang konsep hidup 

dan mati memegang peranan penting dalam kesiapan lansia menghadapi 

kematian.” Kesiapan kematian merupakan keadaan lansia yang siap untuk 

menghadapi kematian, menerima akan datangnya kematian, dan telah atau sedang 

melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi kematian sehingga 

tidak mendatangkan penyesalan apapun saat kematian itu datang. Penjelasan 

Hurlock (2000) tentang generatifitas dan intergritas pada usia lanjut, 

memungkinkan individu mampu menerima dan mengerti akan kehidupan masa 

lalunya dengan bijaksana. Sehingga tidak ada perasaan takut akan kondisi dan 

keadaanya dimasa lanjut usia termasuk menghadapi kematian. Sealnjutnya Durlak 

(1973) dalam Papalia (2011: 978) berdasarkan hasil riset, “Wanita dengan usia 

rata-rata 76 tahun keatas. Mereka yang memiliki tujuan dalam hidup, memiliki 

rasa takut yang lebih rendah terhadap kematian.” Lansia yang siap menghadapi 

kematian telah mengatasi rasa cemas maupun takutnya pada kematian. Mereka 

sadar bahwa kematian pasti datang pada yang hidup. Mereka telah memiliki 

pandangan dan sikap positif terhadap kematian, kehidupan saat ini adalah ladang 

bekerja keras untuk bekal hidup di dunia yang lebih kekal (Nurrohiem, 2015). 

 

Usaha untuk mewujudkan lansia yang memiliki religiusitas tinggi dan 

kesiapan menghadapi kematian tinggi adalah perlu sebuah teknik penyampaian 

yang tepat, teknik ini sangat diperlukan agar para lanjut usia dapat 

mengembangkan nilai-nilai religiusitasnya dan dapat mempersiapkan 
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kematiannya dengan ikhlas sebagai sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah 

 

SWT. Teknik yang dapat digunakan dalam meningkatkan nilai religiusitas dan 

 

kesiapan menghadapi kematian pada anggota pensiunan Persatuan Wredatama 

 

Republik Indonesia (disingkat PWRI) salah satunya adalah bimbingan kelompok. 

 

Wibowo (2005: 17) mendefinisikan “Bimbingan kelompok (disingkat BKp) 

 

yaitu suatu kegiatan kelompok dimana pemimpin kelompok menyediakan 

 

informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi 

 

lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai 

 

tujuan-tujuan bersama.” Bimbingan kelompok ini dipilih karena sangat mudah 

 

diterapkan, waktu pelaksanaan yang efisiensi dan efektif, dan tepat sasaran dalam 

 

menggali informasi dan pemecahan masalah. Suasana keakraban dan harmonis 

 

dapat tercipta dalam bimbingan kelompok. Begitu pula dengan tumbuhnya 

 

dinamika  kelompok  yang  tercipta  dalam  sebuah  kelompok.  Para  lansia  dapat 

 

mengungkapkan ide-ide dan gagasan yang bermanfaat bagi anggota kelompok, 

 

dapat mempererat tali silaturahim dengan anggota lain sesuai dengan apa yang 

 

diperintah oleh Allah SWT 

 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan 

istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa:1). 

 

Hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan “Tidak akan masuk surga orang yang 

 

memutus silaturahmi” (HR. Al-Bukhari & Muslim). 
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Sutoyo (2013: 22) mendefinisikan “Bimbingan kelompok Islami adalah 

suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada indvidu 

melalui suasana kelompok.” dengan upaya membantu individu belajar 

mengembangan fitrahnya sebagai manusia (manusia yang baik). Cara yang dapat 

digunakan adalah dengan memberdayakan (empowering) iman, akal dan kemauan 

yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya. Tujuan dari BKp Islami adalah untuk 

mempelajari tuntunan Allah dan Rasull-Nya agar fitrah yang ada pada individu 

berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan Allah SWT. 

 

Bimbingan kelompok Islami (selanjutnya disingkat menjadi BKp Islami) 

merupakan sebuah ilmu baru dalam dunia bimbingan dan konseling. BKp Islami 

memiliki dasar pijakan utamanya adalah Al-Quran dan sunnah rasul. Al-Quran 

dan sunah rasul tersebut merupakan pedoman hidup umat Islam, mencakup semua 

kehidupan manusia. Sabda nabi SAW yang artinya”Bahwa sesungguhnya aku 

tinggalkan sesuatu bagi kalian semua, yang jika kalian selalu berpegang teguh 

kepada-Nya niscaya selama-lamanya tidak akan pernah salah langkah, sesuatu itu 

yakni Kitabullah dan sunnah Rasul.” (H.R. Malik). 

 
Kegiatan BKp Islami dengan pendekatan nilai-nilai agama diharapkan bisa 

meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggota Persatuan Wredatama 

Republik Indonesia (PWRI). Kegiatan BKp Islami juga diharapkan bisa 

mewujudkan religiusitas dalam diri anggota PWRI dan dapat mempersiapkan 

anggota PWRI dalam menghadapi kematian. 
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1.2 Identifikasi masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

 

1) Masih banyak usia lanjut yang belum bisa menyesuaikan diri dengan masa 

tuanya. 

 
2) Tidak semua para lanjut usia melakukan aktivitas yang positif dan kegiatan 

keagamaan untuk mengurangi kecemasan menghadapi kematian. 

 
3) Belum adanya kegiatan yang dapat membantu perkembangan dan 

penyelesaian masalah bagi para pensiunan PWRI. 

 
4) Belum adanya upaya BKp Islami sebagai usaha untuk meningkatkan 

religiusitas dan mempersiapkan kematian bagi para pensiunan Persatuan 

Wredatama Republik Indonesia oleh pengurus PWRI. 

 

 

1.3 Cakupan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang yang telah dipaparkan, 

penelitian ini memfokuskan pada mencari jawaban apakah bimbingan kelompok 

islami efektif untuk meningkatkan religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian 

pada anggota pensiunan persatuan wredatama Republik Indonesia. Pondok Labu, 

Jakarta? 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang dan cakupan masalah yang telah 

dipaparkan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Bagaimanakah gambaran religiusitas anggota pensiunan PWRI Pondok labu, 

Jakarta sebelum mendapatkan BKp Islami? 

 
2) Bagaimanakah gambaran kesiapan menghadapi kematian anggota pensiunan 

PWRI Pondok Labu, Jakarta sebelum mendapatkan BKp Islami? 

 
3) Apakah BKp Islami efektif untuk meningkatkan religiusitas dan kesiapan 

menghadapi kematian pada anggota pensiunan PWRI Pondok Labu, Jakarta? 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

1) Menganalisis religiusitas sebelum dan sesudah mendapatkan bimbingan 

kelompok islami pada anggota pensiunan PWRI Pondok Labu, Jakarta. 

 
2) Menganalisis kesiapan menghadapi kematian sebelum dan sesudah 

mendapatkan bimbingan kelompok islami pada anggota pensiunan PWRI 

Pondok Labu, Jakarta. 

 
3) Menganalisis keefektifan bimbingan kelompok islami terhadap peningkatan 

religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian pada anggota pensiunan PWRI 

Pondok Labu, Jakarta. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam pengembangan 

teori maupun praktik bimbingan dan konseling. 
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1.6.1  Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dalam pengembangan teori mengenai bimbingan untuk usia lanjut. 

 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu bimbingan 

konseling khususnya dalam layanan bimbingan kelompok yang berbasis 

islami 

 

 

1.6.2  Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi maupun 

departemen yang memberikan bekal bagi yang akan memasuki masa pensiun. 

 
2) Dapat menjadi bahan masukan bagi para konselor yang melayani para lanjut 

usia di panti maupun di lembaga masyarakat. 

 
3) Dapat menjadi bahan masukan bagi pengelola organisasi PWRI, masyarakat 

dan pemerintah dalam rangka pelayanan konseling dan pengelolaan terhadap 

para lanjut usia secara lebih tepat. 
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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 
PENELITIAN 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

Negara-negara maju di dunia pada umumnya dan Amerika pada 

khususnya, memiliki kompleksitas yang tinggi di berbagai bidang kehidupan. 

Kompleksitas yang tinggi tersebut telah menimbulkan perubahan tingkah laku 

manusia. Perubahan tingkah laku cenderung mengarah pada hilangnya nilai-nilai 

kemanusiaan yang menjadi dasar kerusakan tatanan kehidupan sosial, budaya dan 

religius (spiritual). Sehingga sampai pada satu kesadaran munculnya sebuah 

pandangan baru yang dapat mengurangi dampak tersebut. 

 

Akibat dari perubahan tingkah-laku manusia yang mengarah pada 

hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut menjadi dasar bagi kerusakan 

tatanan kehidupan sosial, tindak kejahatan, pencandu alkohol hingga narkotika, 

tingkat perceraian yang tinggi serta permasalahan-permasalahan lain yang 

muncul. Hal tersebut tentu saja membuat negara tersebut tercengang dan menjadi 

mimpi buruk, sehingga para peneliti mencari jalan keluar dari permasalahan 

tersebut. 

 
Tantangan dan peluang program studi Bimbingan dan Konseling Islami 

(BKI) dalam menghadapi masa depan bangsa dapat menjadi salah satu jawaban 

atas semua permasalahan yang semakin kompleks dimasa depan. Pendekatan 

agama merupakan salah satu yang ditekankan pada bimbingan konseling masa 

sekarang. Banyak peneliti menemukan adanya kebutuhan untuk menerapkan 
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unsur agama dalam konseling, karena agama merupakan sesuatu yang penting 

dalam kehidupan klien. 

 

Sejalan dengan itu Muslihati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Tantangan dan Peluang Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam 

Menghadapi Masa depan Bangsa” mengungkapkan bahwa perguruan tinggi 

merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan menghasilkan lulusan yang 

berkompeten dan siap menghadapi berbagai tantangan dan mampu memanfaatkan 

peluang. Program studi BKI memiliki amanah menghasilkan konselor sosial dan 

pendidikan yang kompeten dan unggul. Sejumlah tantangan-tantangan dan 

peluang dihadapi oleh sivitas akademika program studi BKI. Semua tantangan dan 

peluang perlu dijawab melalui visi, misi, dan tujuan serta rencana kerja program 

studi BKI yang terarah. Program studi BKI juga perlu menyiapkan setiap calon 

lulusan untuk memilki visi hidup, sikap positif, kreatif, adaptif, kerja keras dan 

cerdas, fokus, berkemauan belajar sepanjang hayat dengan dilandasi spiritualitas 

yang kokoh. 

 
Lebih lanjut Sink & Richmond (2004) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Sprituality&School Counseling” menjelaskan dibutuhkan sebuah sudut pandang 

baru, dan meninggalkan kebiasaan yang lama dalam memahami pola tingkah laku 

manusia agar dapat dirumuskan suatu kajian yang tepat mengenai perubahan pola 

tingkah laku manusia. Sink menyarankan kita untuk mulai melihat kembali dasar-

dasar kerusakan sosial dan kita mulai melihat hubungan kerohanian antar 

seseorang dan masyarakat. Sink melihat ada hubungan yang jelas antara 

kerohanian dengan konseling. Religius atau spiritual sebagai jawaban atas 
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permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah. Sebagai pencerahan dari 

permasalahan-permasalahan berat yang dialami oleh siswa. Dengan mamahami 

makna religius kondisi dan kedaan siswa menjadi lebih baik, nyaman dan tenang 

jiwanya. 

 

Sejalan dengan penelitian sebelumnya Sink (2004) meneliti tentang 

Sprituality and Comprehensive School Counseling Programs (CSCP). Dalam 

penelitiannya Sink menyimpulkan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar wajib 

menerapkan nilai-nilai religius yang efektif dan mengimplementasikan di dalam 

kurikulum yang menjadi dasar karakter pendidikan (moral). Dalam dunia 

pendidikan nilai-nilai religius memiliki peran positif dan keberadaannya sangat 

penting. Nilai religius adalah pondasi utama terhadap fungsi manusia dalam 

membantu memulihkan kesehatan fisik dan psikis (jiwa) seseorang yang dijadikan 

aturan dalam dunia pendidikan di sekolah. CSCP disusun dalam kerangka 

organisasi yang jelas yang akan membimbing jalannya konseling di sekolah. 

CSCP telah memberikan konselor sebuah analisis secara keseluruhan dan 

mengoreintasikan pada struktur pencegahan untuk membantu seluruh siswa 

dengan layanan yang efektif bersamaan dengan aktivitas belajar mengajar yang 

sedang berlangsung di sekolah 

 

Sementara penelitian Isgandarova (2014) yang berjudul “The Evolution of 

Islamic Spiritual Care and Counseling in Ontario in the Context of the College of 

Registered Psychotherapist and Registered Mental Health Therapist of Ontario” 

menyoroti beberapa aspek penting dalam peraturan baru dan manfaat atau 

keuntungan dari catatan atau daftar psikoterapi dalam CPRO (Catatan Terapi 
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Kesehatan Mental di Ontario). Menurut penelitian ini penting untuk memberikan 

kehormatan yang tinggi untuk kepedulian spiritual dan pelatihan konseling pada 

pemuka spiritual muslim dan imam. Baru-baru ini tidak semua pendeta 

menyediakan kepedulian spiritual. Oleh sebab itu penasehat pendeta dan pemuka 

muslim di Ontario harus tercatat di perguruan tinggi. Cakupan pelatihan bagi 

pemuka spiritual muslim dan imam adalah pelatihan konseling dan psikoterapi. 

Oleh karena itu para imam dan pemuka spiritual muslim lain, menentukan untuk 

bergabung pada perguruan tinggi yang baru dalam rangka keterlibatan di dalam 

pelatihan psikoterapi. 

 

Penelitian Isgandarova (2014) diatas sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Penelitian Koening et al (1998) yang berjudul “Religiosity 

and Remission of Depression in Medically III Older Patients”. Penelitian koening 

bertujuan untuk mengetahui dampak religiusitas dan aktivitas pengurangan 

depresi. Pengujian pada pasien manula. Hasil penelitian sebagai berikut: selama 

periode penelitian 47% atau 54% mengalami pengurangan depresi dengan waktu 

pengurangan depresi sekitar 30 minggu. Religiusitas intrinsik secara signifikan 

dan secara independen berhubungan dengan waktu untuk pengurangan, namun 

kehadiran gereja dan aktivitas religi pribadi tidak berhubungan. Pasien depresi 

dengan religiusitas intrinsik yang tinggi lebih cepat mengalami pengurangan 

depresi drai pada pasien dengan religusutas ysng rendah. Kesimpulan pada studi 

ini, religiusitas intrinsik yang besar secara independen memprediksikan waktu 

untuk pengurangan depresi. 
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Di Indonesia sudah banyak peneliti yang mengkaji tentang religius. 

Mereka menyadari pentingnya nilai-nilai religiusitas di dalam menangani masalah 

masalah yang dihadapi oleh individu manusia. penelitian-penelitian tersebut 

diantaranya adalah penelitian yang membahas tentang religiusitas dan kematian. 

Beberapa penelitian diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2013) 

dengan judul “Hubungan Spiritual dengan Kecemasan Menghadapi Kematian 

Lansia”. Penelitian ini dilakukan di dusun Tanggulangin. Objek pada penelitian 

ini adalah para lansia usia di atas 60 tahun sebanyak 46 responden. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin baik spiritualitas lansia, maka 

tingkat kecemasan menghadapi kematian lansia semakin rendah. Spiritualitas 

menjadikan tingkat kecemasan menghadapi kematian akan semakin rendah. Hal 

ini dikarenakan adanya kepercayaan dan kepasrahan kepada Allah bahwa “hidup 

dan matiku hanya untuk Allah” sehingga berdampak pada kesiapan lansia 

menghadapi kematian yang akan datang sewaktu-waktu. 

 

Penelitian Setyawan (2013) sejalan dengan penelitian sebelumnya 

McCanse (1995) dalam penelitian yang berjudul “The McCanse Readiness for 

Death Instrument (MRDI): A Reliable and Valid Measure for Hospice Care. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukan apakah seseorang siap atau tidak 

siap terhadap kematian sebagai indikator menurunnya kesehatan menjadi sebuah 

konsep yang terukur. Studi literatur dari literatur yang relevan mengungkapkan 

konsensus berdasarkan universalitas dari kebutuhan manusia untuk kesehatan. 

 
Sejalan dengan penelitian di atas Rahmi (2000) meneliti tentang 

kecemasan lansia dalam menghadapi kematian. Penelitian tersebut membahas 
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tentang kecemasan lansia dalam menghadapi kematian serta penyebabnya. 

Penelitian Rahmi (2000) menemukan beberapa sebab lansia merasa cemas dalam 

menghadapi kematian yaitu khawatir dengan keadaan keluarga yang ditinggalkan, 

ibadah kurang karena banyak dosa atau kesalahan yang diperbuat, takut pada 

proses menjelang ajal dan kehidupan setelah mati, serta takut menderita sakit yang 

lama dan mati dalam keadaan sendirian tanpa seorangpun yang tahu. Reaksi fisik 

yang dialami lansia yang mengalami kecemasan menghadapi kematian berupa 

kepala pusing, jantung berdebar-debar, gemetar, nafsu makan berkurang, nafas 

terasa sesak, berkeringat dingin, badan terasa lemas, reaksi psikologis, berupa 

perasaan tidak menyenangkan (khawatir, takut, gelisah, bingung), perilaku jadi 

sering merenung atau melamun, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, gugup serta tidak 

bersemangat beraktivitas. Hal tersebut menyebabkan para lanjut usia melakukan 

kegiatan seperti beribadah, mendekatkan diri pada tuhan, melakukan suatu 

kesibukan, bercerita, curhat pada orang lain, dibawa tidur dan bersilaturahmi ke 

rumah teman, tetangga, serta pergi mencari hiburan atau rekreasi. 

 

Penelitian yang dilakukan Moody at all (2000) dalam penelitian yang 

berjudul “Assessing Readiness for Death in Hospice Elders and Older Adults” 

penelitian yang mengungkap kesiapan untuk kematian dapat mempengaruhi 

kualitas pengalaman kematian dan mempengaruhi respon untuk perawatan. 

Psikologi kerapuhan dari orang yang sekarat berfokus pada perawatan meredakan, 

penilaian yang tepat dari persiapan untuk kematian dapat mendorong intervensi 

yang lebih awal dan lebih tepat. Tujuan penelitian Moody et al (2000) adalah 

untuk menilai alat psikometri untuk memperbaiki instrumen kesiapan menghadapi 
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kematian. Metode menggunkan teknik kelompok, desain penelitian cross-

sectional, instrumen yang diperbaiki diberikan kepada 52 manula di rumah 

perawatan dengan diagnosa dan 91 komunitas tempat tinggal dewasa tanpa 

diagnosa. Hasil penelitian validitas instrumen didukung oleh tiga panelis ahli yang 

merupakan peneliti di bidang keperawatan. Analisis dari kompunen utama 

menjelaskan bahwa 43% varians dan secara parsial mendukung struktur empat 

faktor yang diajukan untuk memperbaiki 26 butir instrumen. Konsistensi internal 

dapat diterima dan diskriminan vaiditas adalah signifikan sebagaimana dinilai 

dengan uji t-test antara dua kelompok. Faktor analisis pengujian reliabilitas dan 

analisis kualitatif dari butir mendukung untuk dihilangkannya 2 item. Kesimpulan 

pada penelitian ini adalah hasil mengindikasikan bahwa instrumen yang diperbaiki 

telah mengandung psycometric namun pengujian lebih lanjut dengan sampel yang 

lebih besar dari subjek adalah diperlukan untuk mengkonfirmasi struktur dari 

faktor instrumen. 

 

Sejalan dengan peneliti sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Wijaya 

(2006) dengan judul “Persepsi Terhadap Kematian dan Kecemasan Menghadapi 

Kematian pada Lanjut Usia.”. mengungkapkan bahwa kecemasan lansia dalam 

menghadapi kematian tidak lepas dari persepsi mereka terhadap kematian. 

Penelitian dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha. Banyaknya objek 50 lansia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap kematian merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan menghadapi kematian yang 

dialami lanjut usia. Persepsi terhadap kematian adalah kemampuan individu atau 

lanjut usia untuk menerima, mengoorganisasikan, dan menginterpretasikan 
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stimulus berupa peristiwa saat terlepasnya roh atau jiwa dari raga. Responden 

yang mempersepsikan kematian secara positif akan menurunkan tingkat 

kecemasan yang dialaminya. 

 

Selanjutnya hasil penelitian Adelina (2007) dengan judul “Hubungan 

Kecerdasan Rohaniah dengan Kesiapan Menghadapi Kematian pada Lansia”. 

Menunjukkan bahwa lansia yang memiliki kecerdasan rohaniah yang tinggi akan 

memiliki kesiapan menghadapi kematian yang tinggi. Lansia yang memiliki 

kecerdasan rohaniah tinggi menjadikan pertemuan dengan Tuhan sebagai visi 

hidupnya. Lansia memiliki cara pandang terhadap hidup dengan memaknai ruang 

yang ditempatinya, menghargai tiap waktu yang dimiliki, dan mengisinya dengan 

kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain dan alam.Penelitian ini 

dilakukan pada 60 orang lansia yang berusia 60 tahun ke atas di Magelang. 

 

Sejalan dengan penelitian Adelina (2007), hasil penelitian yang dilakukan 

Sari dkk. (2015) dalam penelitiannya tentang hubungan antara tingkat spiritualitas 

degan kesiapan lanjut usia dalam menghadapi kematian di Desa Pucangan 

Kecamatan Kartasura menunjukkan bahwa tingkat spiritualitas lansia di Desa 

Pucangan mayoritas berada pada tingkat baik. Hal ini dapat terjadi karenakan 

lansia sering mengikuti kegiatan kerohanian dan kemasyarakatan. Selain tingkat 

spiritual yang tinggi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas lansia 

memiliki kesiapan menghadapi kematian, hal tersebut didukung dengan adanya 

tingkat spiritualitas yang tinggi pada lansia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat spiritualitas dengan kesiapan menghadapi 

kematian. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Cornish dan Wade (2010) dengan judul 

“Spirituality and Religion in Group Counseling” menemukan adanya kebutuhan 

pembahasan menyangkut agama dalam konseling karena sebagian besar klien 

merasa agama adalah suatu yang penting dalam kehidupan. Cornish dan Wade 

menjelaskan bahwa penerapan agama dalam konseling tidak hanya diperlukan 

dalam konseling individu, tetapi juga penting dalam konseling kelompok. Sejalan 

dengan itu, penelitian Hamjah (2013) dengan judul “Islamic Approach in 

Counceling” menunjukkan bahwa pendekatan Islami yang diterapkan dalam 

konseling memberikan implikasi positif baik bagi konselor maupun bagi klien. 

Pendekatan Islami dalam konseling memiliki potensi untuk membantu klien 

menghadapi berbagai persoalan. 

 
Berbeda dengan penelitian yang lain namun masih membahas tentang 

religius, Indriana dkk. (2008), meneliti tentang religiusitas, keberadaan pasangan 

dan kesejahteraan sosial (social well being) pada lansia binaan PMI Cabang 

Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pasangan dan 

religiusitas secara bersamaan memberikan kontribusi dan korelasi yang berbeda 

terhadap kesejahteraan sosial lansia. Keberadaan pasangan berkorelasi negatif 

terhadap kesejahteraan sosial lansia sedangkan religiusitas berkorelasi positif 

dengan kesejahteraan sosial lansia. Hal ini berarti religusitas sangat penting bagi 

individu manusia khususnya bagi yang sudah memasuki usia lanjut. 

 

Penelitian Jannah (2015) menjelaskan bahwa menjadi lansia adalah proses 

yang dialami oleh manusia yang berusia panjang, di mana tetap melaksanakan 

semua tugas-tugas perkembangan secara optimal. Menjadi tua dengan kondisi 
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degeneratif (penurunan fungsi) dan terlepas dari semua tuntutan pekerjaan, 

keluarga-sosial menjadikan lansia memiliki waktu lebih luang untuk beraktivitas 

yang menyenangkan, misalnya: beribadah, hobi, olah raga, persahabatan dan lain-

lain. Pada umumnya lansia akan mengalami berbagai masalah dengan 

keterbatasan kekuatan fisik, rasa minder di lingkungan sosial, tidak sempurna 

dalam beribadah dan lain-lain. Sehingga lansia membutuhkan bantuan bimbingan 

konseling keagamaan untuk mengatasi semua masalah dengan berserah diri 

kepada Allah SWT melalui berzikir dan melakukan kegiatan sosial yang tidak 

mengikat. Oleh karena itu, bimbingan konseling keagamaan yang diberikan 

kepada lansia agar tetap menerima kondisi fisik-psikis-sosial agar tetap merasakan 

kebahagiaan dunia akhirat dengan adanya energi fisik untuk beraktivitas positif, 

adanya rasa tenang karena terlepas dari beban dan adanya rasa nyaman di 

lingkungan. 

 
Penelitian jannah (2015) diatas sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh McCanse (1995) dalam penelitian yang berjudul “The McCanse 

Readiness for Death Instrument (MRDI): A Reliable and Valid Measure for 

Hospice Care. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukan apakah seseorang 

siap atau tidak siap terhadap kematian sebagai indikator menurunnya kesehatan 

menjadi sebuah konsep yang terukur. Studi literatur dari literatur yang relevan 

mengungkapkan konsensus berdasarkan universalitas dari kebutuhan manusia 

untuk kesehatan. Selain itu Gudnanto & Sutoyo (2013) melakukan penelitian 

dengan judul “Model Bimbingan dan Konseling Islami dalam Meningkatkan 

Konsep Diri Positif pada Siswa”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa model 
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Bimbingan dan Konseling Islami yang diberikan kepada para siswa dapat 

meningkatkan konsep diri para anggota kelompoknya. 

 

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah pendekatan 

agama di dalam membantu individu mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 

Namun belum banyak yang menggunakan suatu metode dalam bentuk Bimbingan 

Kelompok Islami (selanjutnya disebut BKp Islami) yang dalam penerapannya 

menggunakan nilai-nilai keagamaan. BKp Islami ini dapat digunakan sebagai alat 

media bagi individu anggota kelompok untuk mencari solusi atas masalah yang 

dihadapi. 

 

2.2 Kerangka Teoritis 

 

Teori–teori yang digunakan sebagai kerangka teoritis penelitian ini 

meliputi pengertian pengertian religiusitas, minat keagamaan, fungsi religiusitas, 

faktor yang mempengaruhi religiusitas, pengertian kematian, sifat kematian, 

tanda–tanda kematian, kecemasan menghadapi kematian, kesiapan menghadapi 

kematian, bimbingan dan konseling Islami, tujuan bimbingan dan konseling 

Islami, prinsip bimbingan dan konseling Islami, nuansa bimbingan dan konseling 

Islami, fungsi psikologis bimbingan dan konseling Islami, pengertian bimbingan 

kelompok, tujuan bimbingan kelompok, jenis–jenis bimbingan kelompok, tahap– 

tahap bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok Islami, tahap–tahap 

bimbingan kelompok Islami, 
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2.2.1 Pengertian Religiusitas 

 

Nasution (2011: 1) menjelaskan bahwa “Agama berasal dari kata addin, 

religi (relegare, religare) dan dalam bahasa Arab kata addin ini mengandung arti 

menguasai, menundukkan, patuh. Sedangkan dari kata religi atau relegare (latin) 

berarti mengikat. Inti dari pernyataan tersebut agama adalah peraturan-peraturan 

yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Peraturan-peraturan ini mempunyai 

imbas atau pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari yang 

berasal dari satu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia yang tidak dapat 

ditangkap dengan panca indera. 

 

Jane dalam Darajat (2005: 64) mendefinisikan “Agama sebagai perasaan 

dan pengalaman bagi insan secara individual yang menganggap bahwa mereka 

berhubungan dengan apa yang dipandang sebagai Tuhan.” Yang terpenting adalah 

pengaruh keyakinan (kepercayaan) itu pada jiwa orang yang bersangkutan dan 

menentukan reaksi terhadap yang dianggapnya Tuhan. 

 
Agama mengandung arti sebagai peraturan yang harus dipegang dan 

dipatuhi manusia serta merupakan pengalaman-pengalaman bernilai tinggi. 

Dimana didalamnya terdapat tata cara penyesuaian diri terhadap suatu kekuatan 

yang lebih tinggi dari manusia yang direalisasikan melalui perbuatan-perbuatan 

yang bersifat pengabdian. Baik secara individual maupun secara sosial. Muthari 

(2002: 20) menjelaskan bila seseorang mengikuti agama, maka individu akan tahu 

apa yang harus diperbuat dalam kehidupan dan dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 
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Terdapat perbedaan pengertian antara agama dengan religiusitas 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Mangunwijaya (1990: 21) yang 

membedakan antara istilah religi atau agama dengan religiusutas. Agama merujuk 

pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban-kewajiban. 

sedangkan religiusitas menunjuk pada aspek religi yang telah dihayati oleh 

individu dalam hati. 

 

Darajat (2005: 23) mengemukakan “Kesadaran agama (Religious 

Conciousness) yang merupakan aspek kognisi dari aktivitas agama, dan 

pengalaman agama (Religious Experince) yang membawa perasaan pada 

keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (amaliah) sehingga religiusitas mengarah 

pada penghayatan dan nilai-nilai agama.” Senada dengan hal tersebut Nashori & 

Mucharam (2002: 71) menjelaskan bahwa “Bagi seorang Muslim, religiusitas 

dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan 

penghayatan atas agama Islam.” Religiusitas merupakan penghayatan keagamaan 

dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-

hari, berdoa, dan membaca kitab suci (Hawari, 2005). 

 

Senada dengan pendapatnya Hawari, Dea (2017) dalam penelitiannya 

menyebutkan definisi religiusitas secara umum adalah komitmen beragama atau 

suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku 

baik yang tampak maupun tingkah laku yang tidak tampak, bersikap dan bertindak 

sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 

 
Religiusitas merupakan hal yang penting pada kehidupan manusia, selain 

membantu manusia dalam memberikan arah hidup, religiusitas juga dapat 
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memberikan arti dan makna yang sangat luas serta lebih dalam di kehidupan. Hal 

ini senada dengan yang diungkapkan oleh Muthari (2002: 22) bahwa “Religiusitas 

mempunyai banyak pengaruh positif dan dapat mewujudkan kebahagiaan, 

kegembiraan, mengembangkan hubungan sosial dan mengurangi serta 

menghilangkan kecemasan.” 

 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas 

menunjuk pada kadar keterikatan individu terhadap agamanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa individu menginternalisasikan dan menghayati ajaran 

agamanya sebagai pembimbing sehingga berpengaruh kepada keyakinan (akidah), 

akhlak (tingkah laku) dan ibadah (perbuatan yang didasari oleh peraturan agama). 

Aspek-aspek yang termasuk didalamnya antara lain: 

 
1) Akidah 

 

1. Beriman kepada Allah yaitu Percaya bahwa Allah adalah zat yang Maha 

Esa 

 
2. Beriman kepada malaikat, yaitu Percaya kepada malaikat dan tugas2 yang 

diembannya 

 
3. Beriman kepada kitab Alquran, yaitu Membaca Alquran dan mengamalkan 

isinya 

 
4. Beriman kepada Rasul, yaitu meyakini setiap kisah Rasul dan wahyu yang 

diturunkan kepada para Nabi 

 
5. Percaya kepada Hari Kiamat, yaitu meyakini hari kiamat dengan sungguh-

sungguh 
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6. Percaya kepada Qodha dan Qodar, yaitu meyakini semua yang terjadi atas 

kehendak Allah 

 
2) Akhlak 

 

1. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu 

 

2. Mencintai Allah dan Rasulnya 

 

3. Memelihara agama dengan teguh 

 

4. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah 

 

5. Menegakan amal maruf nahi munkar 

 

3) Ibadah 

 

1. Melaksanakan perintah Allah (Sholat, Puasa, Zakat, haji jika mampu 

 

2. Melakukan kegiatan agama (membaca Alquran, Ikut pengajian) 
 
 
 
 

2.2.1.1 Minat Keagamaan 

 

Agama merupakan faktor yang sangat penting bagi lanjut usia. Hal ini 

mengacu pada semua jenis keterlibatan yang berkaitan dengan keagamaan, 

meliputi kehadiran ditempat ibadah maupun aktivitas keagamaan yang pribadi 

sifatnya. Seiring bertambahnya usia ada kecenderungan pengurangan kehadiran 

ditempat ibadah, terutama karena alasan kesehatan. Pengurangan kehadiran di 

tempat ibadah tidak diikuti dengan pudarnya minat pada hal-hal keagamaan, 

karena hal itu digantikan dengan peningkatan aktivitas keagamaan dengan 

mendengarkan ceramah ditelevisi, para lanjut usia tetap dapat beribadah tanpa 

harus meninggalkan rumah. 
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Meningkatnya makna personal dalam agama pada usia lanjut ini sesuai 

dengan pandangan Erikson (2003:143) mengenai perkembangan harapan (hope) 

yang merupakan modal dasar pada masa bayi dan seterusnya memuncak menjadi 

iman pada usia lanjut. Sejalan dengan pandangan Erikson, Rahmat (2003:63) 

menjelaskan bahwa “Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, potensi agama pada setiap 

manusia sudah ada sejak individu itu dilahirkan.” Potensi ini berupa dorongan 

untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Dalam terminologi Islam dorongan ini di 

kenal dengan “Al-Diniyat”, berupa benih-benih keagamaan yang dianugerahkan 

Tuhan kepada manusia. Dengan adanya potensi bawaan ini, manusia pada 

hakikatnya adalah makhluk beragama. 

 

Minat keagamaan yang muncul pada lansia dilatarbelakangi oleh beberapa 

faktor diantaranya kecenderungan hilangnya identifikasi diri dengan tubuh dan 

juga cepatnya akan datang kematian. Rahmat (2012:114) mengklasifikasikan 

sikap keagamaan pada lanjut usia dicirikan sebagai berikut: 

 
1) Kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai kemantapan 

 

2) Meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan 

 

3) Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara 

lebih sungguh-sungguh 

 
4) Sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar 

sesama manusia, serta sifat-sifat luhur 

 
5) Timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan 

pertambahan usia lanjutnya 
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6) Perasaan takut kepada kematian ini berdampak pada peningkatan 

pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan 

abadi. 

 

 

2.2.1.2 Fungsi Religiusitas 

 

Darajat (2000:56) mengemukakan “Tiga Fungsi religiusitas bagi manusia. 

Fungsi religiusitas sangat erat kaitannya dengan fungsi agama yang dapat 

membantu manusia untuk memberikan rasa aman, damai dan tentram.” Fungsi 

tersebut yaitu: 

 
1) Memberikan bimbingan dalam hidup 

 

Pengendalian utama manusia adalah kepribadian yang mencakup 

segala unsur-unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatnya 

sejak kecil. Agama yang ditanamkan sejak kecil hingga menjadi bagian dari 

unsur-unsur kepribadiannya, akan cepat bertindak menjadi pengendali dalam 

menghadapi segala keinginan dan dorongan yang timbul. Karena keyakinan 

terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu akan mengatur sikap 

dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam dirinya. Agama 

mengakui adanya dorongan dan keinginan yang dipenuhi oleh tiap-tiap 

individu namun dalam memenuhi semua kebutuhan itu ada ketentuan-

ketentuan agama yang akan memelihara segalanya agar jangan sampai jatuh 

pada kesusahan dan kegelisahan yang mengganggu ketentraman batin. 
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2) Menolong dalam menghadapi kesukaran 

 

Setiap manusia pasti akan mengalami pasang surut dalam 

kehidupannya dan kesukaran tersebut terkadang menimbulkan kekecewaan 

pada individu tersebut. Apabila kekecewaan itu sering dihadapi dalam hidup 

ini, akan membawa seseorang pada perasaan rendah diri, pesimis dan apatis 

dalam hidupnya. Kekecewaan yang dialaminya itu akan sangat 

menggelisahkan batinnya. Dengan keyakinan terhadap agamanya, setiap 

kekecewaan tidak akan memukul jiwanya. Seseorang tersebut akan ingat 

kepada Tuhan dan menerima kekecewaan itu dengan sabar, tulus, ikhlas dan 

tenang. 

 
3) Menentramkan batin 

 

Bagi jiwa yang sedang gelisah, agama akan memberikan jalan dan 

siraman penenang hati. Tidak sedikit kita mendengar orang kebingungan 

dalam hidupnya, selama orang tersebut belum mengenal agama, tetapi setelah 

mulai mengenal agama dan menjalankan agamanya, batin akan terasa tentram 

dan damai. 

 

 

2.2.1.3 Dimensi-Dimensi Religiusitas 

 

Religi atau agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

aspek, bukan merupakan suatu hal yang tunggal. Darajat (2000:23) 

mengemukakan bahwa 

 
Agama mencakup kesadaran dan pengalaman beragama. Kesadaran 
beragama adalah segi agama yang terasa dalam pikiran atau aspek mental 
dari aktivitas beragama, sedangkan pengalaman beragama adalah unsur 
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perasaan dalam kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa 
kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan–tindakan. 

 

Glock dan Stark dalam Ancok (2001:76) menyatakan bahwa “Agama 

sebagai area studi dan variabel multidimensional.” Ia menyatakan ada lima 

dimensi religiusitas. Kelima dimensi tersebut antara lain: 

 

1) Dimensi Keyakinan (Religious Belief atau The Ideological Dimension) 

yaitu tingkat keyakinan seseorang terhadap ajaran-ajaran yang bersifat 

fundamental dan dogmatik dari agamanya, dan mengakui kebenaran 

dokrin–dokrin agamanya yang meliputi isi dan cakupan keimanan, tipe 

keimanan dan kekafiran, tata nilai, serta dalil yang membuat manusia setia 

terhadap agamanya. Dalam beragama, agama meliputi juga ajaran (dokrin) 

atau etika. Misalnya apakah seseorang yang beragama percaya tentang 

adanya malaikat, surga, neraka, hari kiamat, dan lain-lain yang bersifat 

dogmatik. 

 
2) Dimensi Peribadatan (Religious Practice/ The Ritualistic Dimension) yaitu 

tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kewajiban suatu ritual 

atau peribadatan sebagaimana yang diajarkan oleh agamanya, meliputi 

himpunan tingkah laku yang diharapkan akan dilakukan oleh penganut 

agamanya. Misalnya kegiatan menyembah, berdoa, meditasi, bernyanyi, 

dan sebagainya. Bagi yang beragama islam misalnya shalat, puasa, 

membayar zakat, haji dan lain-lainnya. 

 
3) Dimensi Pengetahuan (Religious Knowledge/The Intelectual 

Dimension)yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap 

ajaran-ajaran agamanya. Terutama mengenai ajaran–ajaran agama, 
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sebagaimana termuat dalam kitab suci. Meliputi segenap informasi dalam 

agama, sejarah dan asal–usul agama, sikap terhadap pengetahuannya serta 

data-data yang mendukung atau menyangkal hal tersebut. Misalnya 

membaca buku agama, mengikuti pengajian, membaca kitab suci dan lain 

sebagainya. 

 
4) Dimensi Konsekuensi (Religious Effect/The Consequential Dimension) 

yaitu dimensi yang mengukur tingkat pengalaman ajaran agama, atau 

dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh 

ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Yakni sejauh mana seseorang 

konsekuen dengan ajaran agamanya, meliputi efek atau konsekuensi 

keberagamaan terhadap kehidupan nonkeagamaan. Perilaku disini lebih 

bersifat hubungan horizontal yakni bagaimana individu berelasi dengan 

dunianya, khususnya dengan manusia lainnya. Dalam agama islam, 

pengalaman atau perilaku ini disebut Hablum Minan Nas atau hubungan 

dengan sesama manusia atau mahluk. Contohnya apakah seseorang 

menolong orang yang sedang kesulitan, menyumbang sebagian hartanya 

untuk kegiatan agama, mengunjungi teman atau tetangga yang sedang sakit 

dan sebagainya. 

 
5) Penghayatan(Religious feeling/The Experience Dimension) yaitu tingkat 

penghayatan dan pengalaman religius seseorang, berkaitan dengan 

perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah 

dirasakan dan dialami. Setiap agama memiliki harapan bahwa individu-

individu penganutnya akan mencapai suatu pengetahuan langsung 
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mengenai realitas paling sejati (ultimate reality) atau akan mengalami 

emosi-emosi religious. Termasuk didalam semua ini adalah perasaan– 

perasaan, persepsi–persepsi, dan sensasi–sensasi yang dialami oleh individu 

dan dimengerti sebagai suatu komunikasi dengan hakekat ketuhanan, 

dengan Tuhan, dengan ultimate reality atau otoritas transendental. Dimensi 

ini meliputi bentuk keadaan mental terdalam dan kondisi emosi seseorang 

yang menjadi bagian keagamaan. Gejala ini berbeda pada setiap agama. 

Misalnya apakah seseorang pernah merasa dekat dengan Tuhan, merasa 

doanya dikabulkan, merasa takut berbuat dosa atau merasa jiwanya selamat 

karena pertolongan Tuhan dan sebagainya. 

 

 

2.2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas 

 

Religiusitas atau keagamaan seseorang dipengaruhi oleh banyak hal, 

diantaranya, pendidikan keluarga, pengalaman dan latihan-latihan yang dilakukan 

pada waktu kita kecil atau pada masa kanak-kanak. Seorang remaja yang pada 

masa kecilnya mendapat pengalaman-pengalaman agama dari kedua orang tuanya, 

lingkungan sosial dan teman-teman yang taat menjalani perintah agama serta 

mendapat pendidikan agama baik di rumah maupun di sekolah. 

 
Hal ini dapat kita lihat perbedaannya dengan anak yang tidak pernah 

mendapatkan pendidikan agama di masa kecilnya, maka pada usia dewasa ia tidak 

akan merasakan betapa pentingnya agama dalam hidupnya. Mereka sebagai 

individu manusia yang mendapatkan pendidikan agama baik di rumah maupun di 

sekolah dan masyarakat, mereka mempunyai kecenderungan hidup dalam aturan- 
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aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah, dan takut melanggar larangan-

larangan agama (Syahridlo, 2004). 

 

Thouless (2000: 34) mengemukakan bahwa “Ada empat faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam perilaku religiusnya, yaitu faktor sosial, faktor 

emosional, faktor intelektual, dan faktor konflik moral.” 

 
1) Faktor Sosial 

 

Menurut Thoules faktor sosial dalam agama terdiri dari berbagai pengaruh 

terhadap keyakinan dan perilaku religius dari pendidikan yang kita terima 

pada masa kanak-kanak. Berbagai pendapat dan sikap orang-orang disekitar 

kita, serta berbagai tradisi yang kita terima pada masa lampau, sejak masa 

kanak-kanak sampai masa tua kita menerima perilaku dari orang-orang 

disekitar kita dan dari apa yang mereka katakan berpengaruh terhadap sikap-

sikap religius kita. Selain itu, pola-pola ekspresi emosional kita pun bisa 

dibentukoleh lingkungan sosial kita. 

 
2) Faktor Emosional 

 

Setiap pemeluk agama memiliki pengalaman emosional dalam kadar tertentu 

yang berkaitan dengan agamanya, bahkan boleh jadi lebih mendalam tanpa 

membedakan jenisnya dari pengalaman-pengalaman religius kebanyakan 

orang. Menurut Thouless ada peribadatan-peribadatan keagamaan lainnya 

yang juga dapat menimbulkan pengalaman-pengalaman emosional pada para 

pemeluknya, meskipun ini bukan merupakan tujuan utamannya. Tanpa adanya 

pengalaman emosional, peribadatan-peribadatan itu akan terasa agak kosong 

dan bersifat formal semata-mata. 
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3) Faktor Intelektual 

 

Rasionalisasi merupakan proses verbal yang digunakan untuk memberikan 

justifikasi terhadap kepercayaan yang dikukuhkan dengan landasan–landasan 

lain. Hampir tidak dapat diragukan lagi, bahwa rasionalisasi memainkan peran 

dalam pembentukan sistem kepercayaan keagamaan sebagaimana terjadi 

dalam sistem kepercayaan-kepercayaan lainnya, unsur-unsur emosional juga 

ikut. 

 
4) Konflik Moral 

 

Hukum moral bisa dianggap sebagai sistem tatanan sosial yang dikembangkan 

oleh suatu masyarakat dan diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya 

melalui proses pengkondisian sosial. Thouless juga berpendapat bahwa hukum 

moral dapat dianggap sebagai sistem kewajiban yang mengikat manusia tanpa 

mempermasalahkan apakah sistem itu bermanfaat atau tidak, dilihat dari sisi 

sosial. Konflik moral menurut Thouless dapat dianggap sebagai salah satu 

fakta yang menentukan sikap religius. Konflik itu merupakan konflik antara 

kekuatan-kekuatan yang baik dan yang jahat dalam diri individu. 

 

 

2.2.2 Pengertian Kematian 

 

Alquran menjelaskan mati adalah terpisahnya ruh dari jasad dan hidup 

adalah bertemunya ruh dengan Jasad. Kita akan mengalami dua kali kematian dan 

dua kali hidup. Jasad hanya hidup jika ada ruh, tanpa ruh jasad akan mati dan 

musnah. Berarti yang mengalami kematian dan musnah hanyalah jasad sedangkan 

ruh tidak akan pernah mengalami kematian (QS. Al-Baqarah:28). Kematian 
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merupakan kematian atau ajal merupakan akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa 

dalam organisme biologi. Semua makhluk hidup pada akhirnya mati permanen, 

baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami 

seperti kecelakaaan. Setelah kematian tubuh makhluk hidup mengalami 

pembusukan. Istilah lain yang sering digunakan adalah meninggal, wafat, tewas 

atau mati. Peristiwa terpisahnya jiwa dan raga, yang keduanya memiliki 

perbedaan dalam wujudnya. Raga atau badan adalah kualitas kebendaan atau fisik 

yang pada saat datang kematian akan hancur dan musnah, sedangkan jiwa adalah 

kualitas rohani yang pada saat datang kematian akan bersifat abadi (Zubir, 2001). 

 

Mati menurut pengertian secara umum adalah keluarnya ruh dari jasad. 

kalau menurut ilmu kedokteran orang baru dikatakan mati jika jantungnya sudah 

berhenti berdenyut. Shihab (2000:1) kematian sementara oleh ulama didefinisikan 

sebagai “ketiadaan hidup” atau “antonim dari hidup” kematian pertama dialami 

oleh manusia sebelum kelahiran, atau saat sebelum Allah SWT mengembuskan 

ruh kehidupan kepadanya, sedang kematian kedua saat ia meninggalkan dunia 

fana ini. 

 
Alibasyah (2001:1) mengatakan “Semua manusia, tanpa terkecuali pasti 

akan mati.” Allah berfirman, bahwa manusia akan terus ada dan tidak akan pernah 

menghilang atau menguap. Manusia akan menjalani kehidupan abadi di akhirat. 

Manusia memiliki tujuan akhirat. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, semua 

manusia pasti akan menuju akhirat. Kehidupan di dunia sesungguhnya adalah 

awal kehidupan bagi manusia. Sejalan dengan itu Nurrohiem (2015:7) 

menjelaskan “Tujuan hidup manusia di dunia adalah untuk mencari dan 
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mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya bagi kehidupan akhirat. Kehidupan di 

alam dunia ini adalah sebagai tempat untuk mengumpulkan pahala bagi kehidupan 

akhirat.” 

 

Kematian merupakan suatu kenyataan yang akan datang kapan saja dan 

terhadap semua makhluk yang ada didunia ini tanpa terkecuali dan tak satu 

makhlukpun mampu menolaknya. Papalia (2011:952) mengungkapkan bahwa 

“Keberadaan manusia bersifat nyata dan konkrit, tetapi kematian juga nyata dan 

tidak terelakan.” Setiap individu pasti akan mengalami kematian, baik diri sendiri 

maupun orang lain. Karena kematian merupakan suatu kenyataan yang bisa terjadi 

pada setiap makhluk hidup, oleh sebab itu kematian akan mendapat perhatian 

yang lebih dari lanjut usia dibandingkan masalah yang lainnya. 

 

Minat untuk mati menurut Hurlock (2000:402) “Selama masa anak-anak, 

dewasa, dan sedikit pada masa dewasa dini, rasa tertarik terhadap kematian lebih 

berkisar pada seputar kehidupan setelah mati dari pada sebab-sebab yang 

menyebabkan seseorang mati.” Pada lanjut usia biasanya mereka tertarik terhadap 

kehidupan akhirat dan lebih mementingkan tentang kematian itu sendiri serta 

kematian dirinya. Hal tersebut dikarenakan masalah kesehatan fisik dan 

mentalnya yang semakin memburuk. Para lanjut usia cenderung untuk 

berkonsentrasi pada masalah kematian dan perasaannya terhadap kematian. 

Berbeda dengan pendapat orang yang masih muda, menurut mereka kematian 

masih jauh dan karena itu mereka kurang memikirkan tentang kematian. 
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2.2.2.1 Sifat Kematian 

 

Abdurrahman (2015:17) menyebutkan bahwa”Sifat kematian adalah pasti, 

tiba-tiba, memaksa, mengejar, gaib, tidak dapat ditunda atau di percepat dan 

kematian bukanlah kebinasaan.” 

 
1) Pasti 

 

Setiap manusia pasti akan mati. Kematian adalah akhir dari kehidupan 

manusia di dunia. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian 

mendatangi siapa saja, tidak pandang usia tidak pandang jabatan atau 

kedudukan. Sesuai Alquran, “Setiap yang berjiwa akan merasakan mati” (QS. 

 
Al-Anbiya: 35). 

 

2) Tiba-tiba 

 

Tidak seorangpun tahu kapan dan dimana ia akan menemui ajalnya. Kematian 

bisa datang tiba-tiba tanpa bisa diduga terlebih dahulu. Sesuatu yang pasti 

mendatangi adalah kematian, namun sedikit sekali orang yang siap 

menghadapinya. Dalam surat At–Takasur Allah mengingatkan, “ Bermegah-

megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk kedalam kubur. 

Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatannmu itu).” 

 
3) Memaksa 

 

Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita 

berusaha menghindarkan risiko-risiko kematian. Disebutkan dalam Alquran, 

 
“katakanlah, sekiranya kamu berada dirumahmu, niscaya orang-orang yang 

telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ketempat mereka 
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terbunuh. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam 

hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati” (QS. Ali Imran: 154). 

 
4) Mengejar 

 

Kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung dibalik benteng 

yang kokoh atau berlindung dibalik teknologi kedokteran yang canggih serta 

ratusan dokter terbaik yang ada dimuka bumi ini. Alquran mengatakan, 

 
”Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, maka 

sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan 

dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

 
Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”(QS. Al-Jumu’ah:8). 

 

5) Gaib 

 

Kematian adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan waktu terjadinya 

adalah perkara gaib, namun kejadiannya adalah kenyataan yang bisa dilihat. 

Berkali-kali kita menyaksikan kematian terjadi pada orang-orang yang paling 

dekat dengan kita, maka masih adakah yang meragukannya? Masih adakah 

yang berpikir bahwa dirinya akan hidup selamanya di dunia? Hal ini sejalan 

dengan firman Allah SWT. “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 

pengetahuan tentang hari kiamat dan Dialah yang menurunkan hujan, 

mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat 

mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya esok, dan tiada seorang 

pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan menemui ajalnya. 

Sesunguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Luqman:34). 
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6) Tidak dapat ditunda atau dipercepat 

 

Kematian telah ditentukan waktunya, kematian tidak dapat ditunda atau pun 

dipercepat. Allah berfirman “Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan 

(kematian) seseorang apabila apabila telah datang waktu kematiannya. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-munafiqun:11). 

Dalam surat lain Allah berfirman, “Apabila sampai ajal maut seseorang itu, 

maka kematian tidak dapat ditunda ataupun dipercepat walau sesaat”(QS. Al- 

 
A’raf: 34). Kemudian disurat yang lain pun disebutkan, “Sesuatu yang 

bernyawa tidak akan menemui ajalnya, melainkan dengan izin Allah SWT, 

sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya” (QS. Ali Imran: 145). 

 
7) Kematian bukanlah kebinasaan 

 

Banyak sebagian orang yang lemah imannya beranggapan bahwa mengakhiri 

kematian adalah jalan penyelesaian atas perkara yang sedang dihadapainya, 

dan mereka tak mampu mencari jalan keluar atas kepelikan permasalahan 

hidup yang sedang dihadapinya, akhirnya mereka berpikir bahwa hanya 

dengan mengakhiri kehidupan maka semua permasalahan dianggapnya selesai 

dan ia merasa telah terlepas dari beban hidup yang dialaminya. Allah SWT 

telah mengingatkan hal tersebut dalam firman-NYA, “Apakah manusia 

mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja, tanpa dimintai pertanggung-

jawaban (kelak diakhirat)” (QS. Al-Qiyamah: 36). Jasad manusia boleh saja 

hancur setelah nyawa dicabut darinya, tetapi ruh akan tetap ada dan kembali 

kepada sang pencipta-Nya, yang artinya bahwa kematian sama saja dengan 

kembali kepada Allah, kematian bukanlah kebinasaan akhir dari segala 
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perjalanan hidup manusia, melainkan hanya perpindahan dari satu fase 

kehidupan di dunia menuju ke fase kehidupan sesudah kematian 

(Abdurrahman, 2015). 

 

Kematian adalah sesuatu yang logis, tak perlu ditakutkan, karena pasti 

ajal akan datang, baik dikehendaki maupun tidak. Manusia diperintahkan 

menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang sesudah kematin. Dengan cara 

banyak beramal selagi kesempatan masih ada dan terbuka lebar, sehingga bila 

saatnya telah tiba kita kembali kepada Allah dengan tenang. Sesuai dengan 

firman Allah SWT, “Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu 

dengan hati yang puas lagi di Ridhai-Nya, masuklah kedalam golongan 

hamba-hambu Ku dan masuklah ke dalam surga Ku (QS. Al-Fajr: 27-30). 

 

 

2.2.2.2 Tanda-Tanda Kematian 

 

Kematian termasuk dalam perkara-perkara yang dirahasiakan Allah, 

namun bukan hal yang mustahil tanda-tanda kematian itu dapat kita baca. 

Abdurrahman (2015:25) meriwayatkan dalam hadis (HR. Bukhari) Ibnu Umar 

disebutkan, ”Kunci perkara gaib ada lima, tidak ada seorang pun mengetahuinya 

melainkan Allah.” 

 

1) Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari selain 

Allah. 

 
2) Tidak ada seorang pun mengetahui apa yang ada didalam kandungan selain 

Allah. 

 
3) Tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat selain Allah. 
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4) Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan 

 

5) menghembuskan napas terakhir selain Allah. 

 

6) Tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan akan turun selain Allah. 
 
 

Hadis tersebut menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui 

perkara gaib kecuali Allah SWT. Adapun tanda-tanda sesuatu yang gaib itu 

terkadang dapat kita rasakan wujudnya dari perkiraan dan kajian para ilmuwan 

dan ahli. Seperti mengetahui jenis kelamin bayi, mengetahui perkiraan cuaca. 

Padahal sesuai hadis, semua itu adalah perkara hal-hal yang gaib, tetapi manusia 

dapat mengetahuinya. Dari hal tersebut kita perlu memahami lebih dalam dengan 

iman, mana perkara hal-hal gaib yang mutlak dan mana perkara gaib yang dapat 

diketahui tanda-tanda terjadinya perkara gaib. Dengan hal tersebut kita wajib 

mengambil sisi positif dan manfaatnya, agar kita semakin hati-hati dan selalu 

ingat akan kematian yang pasti datang untuk mengingatkan kepada kita bahwa 

sesungguhnya Allah SWT tidak pernah berlaku zhalim kepada manusia. Tanda-

tanda yang diberikan adalah untuk menjadikan manusia agar mendapat 

kesempatan bertobat dan bersedia memahami perjalanan menuju alam barzah 

(kubur). 

 
Abdurrahman (2015:25) menyebutkan beberapa tanda–tanda kematian 

yang biasannya terjadi pada manusia ketika ajal menjemput. 

 
1. Memperbaiki Amal 

 

2. Fisik mulai melemah 

 

3. Malaikat mendatangi 

 

4. Berbaik sangka kepada Allah 
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5. Setan menyerupai kedua orang tua 

 

6. Malaikat maut datang menjemput 

 

7. Sakaratul maut 

 

8. Ruh naik ke langit 
 
 

Hendaklah setiap diri individu manusia mampu memahami dan menyerap 

isyarat kehidupan dimana setiap diri dari mahluk ciptaaan Allah SWT pasti akan 

mengalami fase akhir kehidupan yaitu kematian. Selama hayat masih dikandung 

badan setiap diri individu memiliki kesempatan mempersiapkan diri dengan selalu 

berbuat baik, mengerjakan amal shaleh, menegakkan amal ma’ruf nahi mungkar, 

senantiasa selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bertaubat 

dengan sebenar-benar taubat kepada Allah SWT. Sehingga pada saatnya tiba 

kematian itu menghampiri setiap jiwa yang bernyawa, individu tersebut telah 

menjadi pribadi yang beruntung dari jalan kebaikan yang selama hidupnya 

diyakini dan dipegang teguh yang pada akhirnya individu itu mendapatkan 

kebaikan hidup dunia dan akhirat saat ia menutup usia dan kembali kepada Allah 

SWT dengan jiwa yang tenang lagi mendapatkan rhido Allah. 

 

 

2.2.2.3 Kecemasan Menghadapi Kematian 

 

Kecemasan adalah suatu kondisi emosi yang tidak menyenangkan dimana 

individu merasa tidak nyaman, tegang, gelisah, dan bingung. Kecemasan ini 

disebabkan oleh objek yang tidak jelas atau belum terjadi. Perasaan cemas yang 

dialami dapat mengganggu individu dalam kegiatan sehari-hari. 
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Salah satu bentuk kecemasan menurut Tillich (dalam Nugraheni, 2005) 

adalah “The anxiety of fate and death atau ontic anxiety yaitu kecemasan akan 

nasib dan kematian.” Kematian merupakan suatu kenyataan yang akan datang 

kapan saja dan terhadap semua makhluk yang ada didunia ini tanpa kecuali dan 

tak satupun mampu menolaknya. 

 
Hurlock (2000:380) menjelaskan bahwa “Proses kehidupan seseorang 

sebelumnya juga menentukan bagaimana seseorang akan bereaksi terhadap 

ancaman yang dihadapinya di masa sekarang dan nanti.” Pandangan umum 

mengenai kondisi fisik lansia yang semakin melemah dan perubahan lainnya 

membuat lansia menganggap masa lanjut usia tidak menyenangkan. Selain itu 

sejalan dengan menurunnya kondisi fisik lansia mengalami kecemasan 

menghadapi kematian. 

 
Shihab (dalam Hidayat, 2015:1) menyatakan bahwa “Kecemasan kematian 

pada dasarnya tidak mengetahui hakikat maut, dan menduga kematian 

mengakibatkan rasa sakit. Perasaan cemas menghadapi kematian dikarenakan 

masih berat untuk meninggalkan orang-orang yang dikasihi dan takut menghadapi 

siksa kubur.” Menurut Shihab rasa cemas terhadap kematian dapat disebabkan 

oleh (a) kematian dan apa yang terjadi sesudahnya merupakan sesuatu misteri, (b) 

adanya pemikiran tentang sanak keluarga yang akan ditinggal, (c) kecemasan 

kematian muncul karena merasa bahwa tempat yang akan dikunjungi sangat 

buruk. 

 

Kecemasan terhadap kematian dimiliki oleh individu yang memandang 

bahwa kehidupan hanya sekali saja yaitu di dunia ini saja. Dari sudut pandang 
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psikologi Hidayat menyatakan kecemasan terhadap kematian terlahir dari 

ketakutan akan kehilangan hidup duniawi disatu sisi, dan bayangan kengerian 

akan kematian disisi lain (Hidayat, 2015). Senada dengan penelitian Ermawati 

(2017) menjelaskan kematian dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. 

Kematian dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang menakutkan ataupun sesuatu 

hal yang tidak dapat dihindari, terhadap kehidupan yang baik setelah mati. 

Tingkat religiusitas sesorang juga dapat mempengaruhi pandangan seseorang akan 

kematian. 

 

Pandangan lansia tentang konsep hidup dan mati memegang peranan 

penting dalam kesiapan lansia untuk menghadapi kematian. Papalia (2011:947) 

menjelaskan kematian merupakan bagian integral dari rentang usia. Semakin baik 

kita memahami peristiwa tak terelakan ini (kematian) dan semakin bijak kita 

mendekatinnya, semakin penuh kita dapat hidup sampai maut datang menjemput. 

Kesiapan menghadapi kematian berarti keadaan lansia yang telah siap untuk 

menghadapi kematian. Sejalan dengan itu Hidayat (2015:111) menjelaskan 

kematian yang ditakutkan itu mungkin sekali sebuah persepsi yang salah. 

Sebagaimana persepsi sewaktu kita keluar rahim sang ibu, setiap bayi menangis 

sedih. Setelah kehidupan dunia dijalani, manusia enggan dan takut untuk berpisah 

dengan dunia. Bagi mereka yang hati, pikiran, dan perilakunya selalu merasa 

terikat dan memperoleh bimbingan Tuhan, kematian sama sekali tidak 

menakutkan karena dengan berakhirnya episode kehidupan duniawi berarti 

seseorang selangkah menjadi lebih dekat pada Tuhan yang selalu dicintai dan 

dirindukan. 
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Dari beberapa hal yang telah dikemukakan diatas bahwa kecemasan lansia 

menghadapi kematian adalah: 

 
1. Kematian menimbulkan rasa sakit (Hidayat, 2015) 

 

2. Takut menghadapi siksa kubur ( Hidayat, 2015) 

 

3. Tidak mengetahui hakikat maut (Shihab, 2002) 

 

4. Masih berat meninggalkan orang-orang yang dicintai (Shihab, 2002) 

 

5. Tidak mengetahui kemana ia akan pergi setelah meninggal nanti (Hidayat, 

2015) 

 
6. Tidak mengtahui apa akan yang terjadi setelah meninggal nanti (Hidayat, 

2015) 

 

 

2.2.2.4 Kesiapan Menghadapi Kematian 

 

Al-Qosim (2014:6) mendefinisikan “Kematian adalah awal kehidupan di 

akhirat. Mengingat mati merupakan salah satu akhlak terpuji, perilaku luhur dan 

mulia.” Mengingat kematian bukan sekadar ingat dan tidak lupa, namun lebih dari 

itu mengingat kematian berarti mempersiapkan bekal sebelum ajal datang. Maka 

kita diharuskan mempersiapkan diri memperbanyak amal di dunia untuk bekal di 

akhirat. 

 
Setiap orang pasti menginginkan akhir yang baik dalam kehidupannya atau 

mendapat khusnul khatimah. Meninggal dalam keadaan khusnul khatimah adalah 

sebuah kehormatan yag diberikan oleh Allah SWT kepada seorang manusia. Allah 

akan memberikan petunjuk-Nya kepada seseorang yang dikehendaki. 

Diriwayatkan oleh Amr Ibnu Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda. ”Jika Allah 
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mencintai seorang hamba, Dia akan memberi kehormatan baginya, Dia 

menuntunnya untuk berbuat amal salih ketika mendekati ajalnya sehingga para 

tetangganya meridhainya” (HR. Ahmad dan Al-Hakim). 

 

Alibasyah (2014:2) menjelaskan “Pemahaman yang serius terhadap 

kematian memungkinkan manusia hidup secara lebih baik. Keseriusan tersebut 

lahir dari kesadaran manusia terhadap eksistensinya sebagai “keberadaan-yang 

menuju-kematian.” Manusia yang tidak menyadari bahwa proses hidupnya sedang 

berjalan menuju kematian biasanya beranggapan bahwa hidupnya masih panjang. 

Sehingga ia lalai dalam hidupnya. Senada dengan hal tersebut penelitian Naftali 

(2017) dengan judul Kesehatan spiritual dan kesiapan lansia dalam menghadapai 

kematian, menjelaskan kesehatan dan kesiapan menghadapi kematian lansia 

dipengaruhi oleh makna hidup, konsep agama dan ketuhanan, interaksi sosial, 

konsep sehat sakit, kesejahteraan dan spiritualitas, serta kesiapan menghadapi 

kematian. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian antar lansia yang tinggal di 

Rumah dengan lansia yang tinggal di panti memiliki perbedaan dalam interaksi 

sosial, konsepagama dan agama. begitu juga dengan konsep kesiapan menghadapi 

kematian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor diri dan 

dukungan keluarga. 

 
Erikson dalam (Wayne & Llyod, 2016) tantangan dalam tahap akhir 

perkembangan manusia adalah mencapai integritas ego. Individu yang mencapai 

integritas (integrity) mampu untuk melihat masa lalu dengan perasaan puas, 

menemukan makna dan tujuan hidup, sebaliknya keputusasaan (despair) adalah 

kecenderungan untuk tinggal dalam kesalahan masa lalu, meratapi pilihan yang 
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tidak diambil dan merenung tentang kematian yang semakin dekat dengan 

kepahitan. Erikson menekankan bahwa lebih baik menghadapi masa depan 

dengan penerimaan daripada tenggelam dalam penyesalan dan kesedihan. Hasil 

yang diharapkan pada usia ini adalah pemenuhan dan kepuasan hidup dan 

kesediaan untuk menghadapi kematian. 

 
Manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk menyembah Allah maha 

pencipta lagi maha penyayang, manusia memiliki kewajiban untuk mendekatkan 

diri pada Tuhan dan menegakan agama Allah (Agama Islam). Yaitu, menegakan 

shalat, puasa, amal shaleh dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dijelaskan 

dalam Alquran sebagai berikut “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang 

ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman” (Alquran, An-nisa:103). “Salah 

satu sikap orang yang shalat adalah tunduk dan menyerah” (Alquran, Ar-Ra’d:28). 

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, 

Tuhan semesta alam”(Alquran, Al-An am:162). Ketiga ayat tersebut berisi tentang 

pentingnya menegakan shalat bagi umat Islam. Selain itu sikap pasrah dan ikhlas 

akan membawa kedamaian di dalam hati manusia (Afandy, 2008). 

 
Kesiapan menghadapi kematian berarti keadaan lansia yang telah siap 

menghadapi kematian. Menerima akan datangnya kematian dan telah atau sedang 

melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi kematian. Sehingga 

tidak mendatangkan penyesalan apapun saat kematian itu datang. Meiner (2006) 

menjelaskan bahwa sikap individu dalam menghadapi proses menuju kematian 

sangat beragam dan bersifat universal. Lebih lanjut Meiner mengatakan bahwa 
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kesiapan lansia saat menjelang kematian dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu 

 

aspek psikologis, spiritual, sosial dan fisik. 

 

Berbeda dengan Meiner, Indriana (2012:90) mengatakan kesiapan dalam 

 

menghadapi kematian terdiri dari dua aspek, yaitu kesiapan dalam menghadapi 

 

kematian secara psikis dan secara spiritual. 

 

a. Kesiapan secara psikis 

 

Kesiapan dalam menghadapi kematian dapat dilihat dari lansia yang yakin 

akan datangnya kematian. Lebih memahami makna hidup dan kematian, dapat 

mengatasi rasa takut akan datangnya kematiannya. Serta sering mengingat dan 

membicarakan kematian. 

 
b. Kesiapan secara spiritual 

 

Lanjut usia lebih berfokus pada kehidupan batin seperti perenungan, sehingga 

lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 

 

Nurrohiem (2015:103) menyebutkan 

 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan kehidupan akhirat 
yaitu:  
1. Berserah diri 

2. Ikhlas dalam beramal 

3. Mendekatkan diri kepada Allah 

4. Bertaubat 

5. Sabar dalam menjaga iman 

6. Menjaga Shalat Lima Waktu 

7. Berbaik sangka kepada Allah 

8. Doa dan Zikir Kepada Allah SWT 

9. Shalawat Kepada Rasulullah SAW 

10. Membaca dan mengamalkan Alquran 

11. Amar ma’ruf nahi munkar 

12. Shadaqoh di jalan Allah 

13. Silaturahmi 

14. Berbakti kepada orang tua 

15. Menyantuni yatim piatu 
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Senada dengan pendapat di atas Sutoyo (2012:245) menyebutkan 

 

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan manusia dalam menghadapi 
kematian. Seperti yang diperingatkan oleh Allah kepada manusia.  
(1) memeriksa bekal apa yang telah dimiliki ketika saatnya kembali 

kepada Allah,  
(2) bekal untuk kembali menghadap Allah adalah taqwa, yaitu selalu 

tunduk dan patuh pada aturan Allah dimanapun dan kapanpun,  
(3) tidak menyembah kepada selain Allah, (4) selalu memohon ampun  

kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya  
(5) tetap memeluk Agama Islam hingga kematian datang, orang yang mati 

dalam keadaan murtad, maka dia tergolong kafir dan berguguranlah 
semua amalnya.  

(6) bila terasa akan meninggal supaya berwasiat kepada kedua orang tua 
dan atau kaum kerabat. 

 

Kesiapan  menghadapi  kematian  berarti  keadaan  lansia  yang telah  siap 

 

menghadapi kematian. Dalam mempersiapkan hal tersebut maka diperlukan 

 

sebuah rumusan yang dipakai sebagai rujukan dalam mengembangkan faktor dan 

 

indikator dalam kesiapan menghadapi kematian. Dalam hal ini peneliti 

 

menyimpulkan dua aspek yang menjadi dasar penilaian untuk menyusun skala 

 

kesiapan menghadapi kematian berdasarkan teori-teori tersebut di atas. 

 

a. Kesiapan menghadapi kematian jangka Pendek 

 

1) Setiap manusia yang bernyawa pasti akan menemui kematian 

 

2) Kematian adalah rahasia Allah, tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan 

datang waktunya 

 
3) Kematian akan datang dengan berbagai macam cara (sakit/tidak sakit) 

 

4) Sebelum kematian datang, ada hal-hal yang harus diselesaikan (hutang dan 

janji) 
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5) Tidak boleh berdoa untuk meminta kematian (jika dia seorang yang berdosa 

maka masih diberi kesempatan untuk bertobat, jika dia seorang yang sholeh 

maka dia diberi kesempatan untuk menambah kebaikan baginya) 

 
6) Segera jika sudah mendekati kematian agar berwasiat 

 

7) Ada 3 perkara yang pahalanya tidak akan terputus sampai meninggal dunia 

(amal jariyah, doa anak yang soleh dan doa keluarga yang ditinggalkan) 

 

b. Kesiapan menghadapi kematian jangka panjang 

 

1) Akan ada pertanyaan dalam kubur 

 

2) Ada kenikmatan dan siksa kubur 

 

3) Ada kehidupan setelah kematian 

 

4) Akan ada hisab yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk 

 

5) Ada bekal yang harus dibawa jika menghadap Allah (Iman dan Takwa) 
 
 
 
 

2.2.3 Pengertian Bimbingan dan Konseling Islami 

 

Bimbingan dan Konseling dalam Islam merupakan bentuk bantuan yang 

bertujuan pada kemaslahatan. Bimbingan dan Konseling Islami diberikan sebagai 

alternatif pemecahan masalah kemanusiaan dan sosial yang semakin kompleks. 

Sutoyo (2013:22) mendefinisikan “Bimbingan dan Konseling Islami adalah suatu 

proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada indvidu melalui 

suasana kelompok. dengan upaya membantu individu belajar mengembangan 

fitrahnya sebagai manusia (manusia yang baik).” Cara yang dapat digunakan 

adalah dengan memberdayakan (empowering) iman, akal dan kemauan yang 

dikaruniakan Allah SWT kepadanya. Hal ini dilakukan agar konseli dapat 

 

51 



 
 
 
 

mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya sehingga fitrah yang ada pada 

individu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan Allah SWT. 

Sedangkan Musnamar (2002:25) mendefinisikan “Bimbingan dan Konseling 

Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari 

kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kenahagiaan 

dunia dan akhirat.” 

 
Zulkarnain (2015) dalam penelitiannya menemukan tentang makna 

konseling dalam perspektif Islam pada prinsipnya bimbingan konseling Islam 

bukanlah teori yang baru, karena ajaran Islam tertuang dalam Al-quran yang 

disampaikan oleh Rasulullah, merupakan ajaran kepada manusia untuk 

memperoleh kebahagian hidup dunia dan akhirat. Bimbingan dan Konseling 

Islami dilaksanakan berdasarkan atas nilai–nilai keagamaan. Arifin (2003:25) 

menyatakan “Bimbingan dan penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam memberikan bantuan kepada orang lain/orang 

sedang mengalami kesulitan–kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya.” 

Dengan bimbingan dan penyuluhan agama, orang tersebut mampu mengatasi 

masalahnya sendiri, karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap 

kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga timbul pada diri pribadinya suatu 

cahaya harapan, kebahagian hidup pada saat sekarang dan masa depannya. 

 
Beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian Bimbingan dan 

Konseling Islami dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita di dalam 

memahami Bimbingan dan Konseling Islami, maka peneliti dapat menyimpulkan 
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bahwa Bimbingan dan Konseling Islami adalah bentuk usaha pemberian bantuan 

 

kepada orang lain, baik  secara individu  maupun secara kelompok,  baik  yang 

 

bermasalah  maupun  yang tidak  bermasalah  agar mereka dapat memfungsikan 

 

seoptimal mungkin keimanannya, dalam menghadapi dan menyelesaikan 

 

masalahnya.  Tujuan  bimbingan  dan  konseling  ini  adalah  agar  mereka  dapat 

 

kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang baik, manusia yang patuh kepada 

 

ajaran Allah dan tuntunan Allah SWT. Selain itu agar individu mendapatkan 

 

kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya baik dimasa sekarang maupun di 

 

masa yang akan datang. 
 
 
 
 

2.2.3.1 Tujuan Bimbingan dan Konseling Islami 

 

Sutoyo (2013:209) menyatakan 

 

Tujuan Bimbingan dan Konseling Islami adalah agar fitrah yang 

dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi 

dengan baik. Sehingga menjadi pribadi kafah, dan secara bertahap mampu 

mengaktualisasikan apa yang diimankannya itu dalam kehidupan sehari-

hari. Hal tersebut tampak dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum 

Allah dalam melaksanakan tugas khalifah dibumi, dan ketaatan dalam 

beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala 

larangan-Nya. Tujuan dari Bimbingan Kelompok Islami (BKp Islami) 

adalah untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya agar fitrah yang 

ada pada individu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan 

Allah SWT. 

 

Arifin (dalam Munir, 2010:39) mengatakan “Bimbingan dan penyuluhan 

 

agama  dimaksudkan  untuk  membantu  si  terbimbing  supaya  memiliki  religius 

 

reference (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan 

 

problem.”“Bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan bertujuan membantu klien 

 

agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran 
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agamannya” (Tohirin, 2008:18). Sosok individu yang ingin dicapai dalam 

 

Bimbingan dan Konseling Islam adalah individu yang kafah atau insan kamil. 

 

Individu  yang  kafah  merupakan  sosok  individu  atau  pribadi  yang  sehat  baik 

 

rohani maupun jasmani. Dengan perkataan lain, sehat fisik dan psikisnya pribadi 

 

yang kafah atau insan kamil juga merupakan sosok individu yang mampu 

 

mewujudkan  potensi  iman,  ilmu,  dan  amal  serta  zikir  sesuai  kemampuannya 

 

dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  hal  ini  Farid  (2007)  merumuskan  tujuan 

 

Bimbingan Kelompok (BKP) yaitu memfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai 

 

keagamaan  dalam  kebulatan  pribadi  atau  tatanan  masyarakat,  sehingga  dapat 

 

memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. 

 

Dari  beberapa  penjelasan  diatas  tujuan  dari  Bimbingan  dan  Konseling 

 

Islami adalah membantu, membimbing agar individu mampu hidup selaras 

 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah, maksudnya dalam hal ini dijelaskan oleh 

 

Faqih (dalam Dahlan, 2009:20) yaitu: 

 

1. Hidup selaras dengan ketentuan Allah, artinya sesuai dengan 
kodratnya yang ditentukan oleh Allah, sesuai sunnatullah dan sesuai 
dengan hakikatnya sebagai makhluk Allah.  

2. Hidup selaras dengan ketentuan Allah, artinya sesuai dengan pedoman 
yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya (Ajaran Islam).  

3. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, artinya 

menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan 
Allah untuk mengabdi kepada-Nya, mengabdi dalam arti seluas-

luasnya. 

 

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat 

 

disimpulkan bahwa tujuan dari BKp Islami yang diberikan terhadap lansia adalah 

 

sebagai berikut: 
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1) Membantu individu dalam membantu menyelesaikan masalahnya secara lahir 

maupun batin agar kembali kepada fitrah atau eksistensinya sebagai makhluk 

Allah SWT 

 
2) Membantu individu dalam mengaktualisasikan apa yang diimankan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 
3) Membantu individu mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya agar fitrah 

yang ada pada individu dapat berkembang dengan baik 

 
4) Membantu individu supaya memiliki religius reference (sumber pegangan 

keagamaan dalam pemecahan masalah. 

 
5) Membantu kesadaran individu agar mampu bersedia mengamalkan ajaran 

agamannya. 

 

 

2.2.3.2 Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling Islami 

 

Anwar Sutoyo dalam bukunya Bimbingan dan Konseling Islam teori dan 

 

praktik (2007: 208) mengemukakan prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling 

 

Islami sebagai berikut: 

 

Prinsip dasar bimbingan dan konseling islami.  
1. Manusia ada didunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang 

menciptakan yaitu Allah SWT, ada hukum-hukum dan ketentuan Allah 
(sunnatullah) yang pasti berlaku untuk semua manusia sepanjang masa.  

2. Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada 
Allah SWT sepanjang masa.  

3. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melaksanakan 
amanah bidang keahlian masing-masing sesuai ketentuan-NYA 
(khalifah fil ardh = menjadi pemimpin dibumi).  

4. Manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah jasmani, rohani, 
nafs/jiwa, dan iman.  

5. Iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kokoh, yaitu dengan selalu 
memahami dan mentaati aturan Allah. 
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6. Islam mengakui bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan yang 
perlu dipenuhi, tetapi dalam pemenuhannya diatur sesuai dengan 
tuntunan Allah.  

7. Bahwa dalam mengkonseling individu seyogyanya diarahkan agar 

individu secara bertahap dapat mampu membimbing dirinya sendiri, 

karena rujukan utama dalam membimbing adalah agama, maka dalam 

membimbing individu seyogyanya dibantu secara bertahap agar 

mereka mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara 

benar.  
8. Islam mengajarkan agar umatnya saling menasihati dan tolong-

menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. 
 

 

2.2.3.3 Nuansa Bimbingan dan Konseling Islami 

 

Secara  istilah  nuansa  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kondisi  atau  suatu 

 

keadaan. Dalam proses Bimbingan dan Konseling Islami, nuansa mengambarkan 

 

sebuah kondisi dan keadaan yang terjadi pada saat anggota kelompok melakukan 

 

kegiatan  bimbingan  dan  konseling. Esensi konseling  dengan  pendekatan  ini 

 

adalah  sebagai  upaya  membantu  individu  belajar  mengembangkan  fitrah  dan 

 

kembali kepada fitrah. 

 

Sutoyo (2013: 216) mengemukakan cara-cara yang digunakan untuk 

 

membantu individu adalah cara-cara yang diajarkan Allah dalam Alquran surat 

 

An–Nahl ayat 125 yaitu: 

 

1. Cara yang baik, rujukan yang benar dan mendatangkan manfaat atau 
kebaikan yang paling besar.  

2. Dengan ucapan yang menyentuh hati dan mengantar kepada kebaikan. 
Ucapan yang bisa menyentuh hati adalah ucapan yang disampaikan 
oleh orang yang memilki keteladanan.  

3. Jika diperlukan diskusi maka dilakukan dengan cara–cara yang baik, 
yaitu dengan argumen-argumen yang bisa diterima. 

 

 

Pelaksanaan konseling sebaiknya dilakukan di tempat suci dan tempat- 

 

tempat yang sering digunakan untuk shalat seperti masjid, musala, kantor atau di 
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rumah. Pelaksanaan konseling sebaiknya menghindari tempat yang banyak 

digunakan untuk maksiat. Pemilihan tempat-tempat ibadah sebagai tempat 

konseling karena atas dasar pertimbangan bahwa di tempat sebagaimana yang 

telah disebutkan pada umumnya memiliki nur, rahmat, petunjuk Allah dan 

ketenangan yang sejati. 

 

 

2.2.3.4 Fungsi Psikologis Dalam Bimbingan dan Konseling Islami 

 

Fungsi psikologis dalam Bimbingan dan Konseling Islami antara lain 

pencegahan, perkembangan dan penyembuhan. Fungsi pencegahan adalah fungsi 

yang berkaitan dengan upaya konselor dalam mengantisipasi berbagai masalah 

yang mungkin terjadi pada konseli dan berupaya untuk mencegahnya. Dengan 

cara pemberian informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konseli, melalui 

layanan orientasi, layanan informasi dan bimbingan kelompok. 

 

Fungsi perkembangan adalah suatu proses pemberian bantuan yang 

proaktif dan sistematik. Dalam upaya memfasilitasi individu mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal, menjadi pribadi yang efektif, produktif dan 

berfungsi didalam lingkungan melalui interaksi yang sehat dan membantu 

individu mengembangkan diri sesuai potensinya. Hal ini sesuai dengan hakikat 

manusia yaitu menjadi pribadi yang utuh dalam mencapai tugas-tugas 

perkembangannya. 

 
Fungsi pengentasan adalah suatu upaya untuk membantu konseli dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Membantu mengungkap 

perasaan-perasaan yang menganggu dan menghilangkan sikap–sikap negatif. 
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Mencari jalan keluar atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh konseli. Dengan 

menggunakan teknik yang tepat maka masalah akan cepat teratasi. Sehingga dapat 

menciptakan perasaan menyenangkan dan sikap yang positif dari para konseli 

dengan melakukan konseling. 

 

Ketiga fungsi Bimbingan dan Konseling Islami senada dengan pendapat 

Khairani (2014:28) dalam bukunya Psikologi Konseling yaitu. 

 
1) Fungsi Preventif 

 

Fungsi preventif adalah penjagaan individu dari guncangan jiwa dan 

membentengi dari penyimpangan (QS. Al-Bayyinah: 5, An-Nuur: 30). 

 
Artinya “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada–Nya kamu dalam (menjalankan) agama 

yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan 

yang demikian itulah agama yang lurus” (QS Al-Bayyinah:5). “Katakanlah 

kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih 

suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka 

perbuat” (QS. An-nur: 30). 

 
2) Fungsi Perkembangan 

 

Pembentukan kepribadian muslim yang optimis, mengenali potensi serta 

produktif. QS An-Nisa: 58 Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyeuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 
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dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 

 
3) Fungsi Terapi 

 

Pembebasan individu dari kegelisahan dan membantu memecahkan 

masalahnya. 

 
Menurut Dahlan (2009:53) dalam pelaksanaannya, Bimbingan dan 

 

Konseling Islami dapat berfungsi untuk: 

 

1) Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Konselor 

tidak menentukan jalan pemecahan masalah, melainkan sekedar menunjukkan 

alternatif yang disesuaikan dengan kadar inteletual masing-masing individu. 

Secara Islami, terapi umum bagi pemecahan masalah (rohaniah) individu 

seperti yang dianjurkan oleh Alquran adalah sabar, membaca dan memahami 

Alquran serta berzikir dan mengingat Allah. 

 
2) Membantu individu mengembangkan kemampuan mengantisipasi masa depan, 

sehingga mampu memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi berdasarkan keadaan sekarang dan atau memperkirakan akibat yang 

akan terjadi manakala suatu tindakan atau perbuatan saat ini. 

 

 

2.2.3.5 Pengertian Bimbingan Kelompok Konvensional 

 

Bimbingan kelompok atau disingat BKp adalah suatu bimbingan yang 

diberikan kepada individu dalam bentuk kelompok yang memiliki tujuan untuk 

membantu pengembangan diri individu dalam hal berkomunikasi dan 

bersosialisasi. Sementara Prayitno (2012:61) mendefinisikan “BKp adalah suatu 
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layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa bersama-sama atau kelompok 

agar kelompok itu menjadi besar, kuat dan mandiri”. 

 

BKp mengajarkan para anggota kelompoknya untuk saling toleransi, 

menekan egoisme, saling hormat menghormati, saling menghargai, saling 

memahami dan mengerti serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang di antara 

para anggota kelompoknya. Menurut Prayitno (2000:4) “BKp diberikan kepada 

para anggota kelompok agar dapat mencegah berkembangnya masalah-masalah 

yang dihadapi anggota kelompok melalui dinamika kelompok yang terjadi. BKp 

dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok membahas masalah-

masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan masalah sosial”. 

 

Gibson & Mitchell (2011:275) menjelaskan bahwa “BKp mengacu pada 

aktivitas-aktivitas kelompok yang berfokus kepada penyediaan informasi atau 

pengalaman melalui sebuah aktivitas kelompok yang terencana dan terorganisasi.” 

Sejalan dengan itu Nurihsan (2009:17) menyimpulkan “BKp dilakukan untuk 

mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli”. Menurut 

Prayitno (20012) Kegiatan BKp memungkinkan sejumlah peserta didik bersama 

sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari nara sumber 

tertentu (terutama dari guru pembimbing) dan membahas secara bersama-sama 

pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman 

dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan tertentu.BKp diberikan kepada 

semua anggota kelompok untuk membahas masalah atau topik-topik umum secara 

luas dan mendalam. 
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Tohirin (2009:170) mengemukakan bahwa “BKp adalah suatu cara 

pemberi bantuan kepada individu (siswa) melalui kegiatan kelompok. Sebagai 

sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa.” Melalui 

bimbingan kelompok siswa diharapkan dapat mengambil manfaat dari 

pengalaman mengikuti BKp bagi dirinya sendiri. Menurut Wibowo 

(2005:17)“BKp adalah suatu kegiatan kelompok dimana pimpinan kelompok 

menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan agar anggota kelompok 

menjadi lebih sosial, selain itu untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk 

mencapai tujuan-tujuan bersama”. 

 

Peneliti berpendapat bahwa BKP merupakan suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi atau mencegah masalah 

yang akan muncul. Kegiatan BKp baik diberikan kepada para anggota kelompok 

baik dalam tahap perkembangan remaja maupun pada tahap perkembangan usia 

lanjut. Melalui kegiatan BKp ini para anggota kelompok diajak untuk 

mengungkapkan ide-ide dan gagasan serta dapat mengasah keterampilan diri dan 

ketrampilan sosial masing masing anggota kelompok. Melalui kegiatan BKp ini 

para anggota kelompok banyak memperoleh ilmu khususnya dalam hal wawasan, 

pengetahuan, kompetensi, nilai-nilai dan sikap yang positif dari informasi-

informasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. 

 

 

2.2.3.6 Tujuan Bimbingan Kelompok Konvensional 

 

BKp merupakan primadona dari kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling. BKp memiliki keutamaan dan keunggulan dibanding layanan yang ada. 

 
 

 

61 



 
 
 
 

Salah satu keunggulan BKp adalah efektifnya kegiatan tersebut dalam proses 

pemberian layanan bimbingan konseling. Efektivitas terjadi karena adanya 

pemberian informasi dan proses mencari jalan keluar dari suatu masalah dalam 

bahasan yang sedang dibicarakan. BKp dimaksudkan untuk mencegah 

berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri siswa, hal ini senada dengan 

pendapat Gibson dan Mitchell (2011:275) yang mengatakan bahwa “BKp 

diorganisasikan dengan maksud mencegah berkembangnya masalah.” 

 
Kegiatan BKp terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan 

masalah pendidikan, karir, pribadi dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam 

bentuk pelajaran. Informasi yang diberikan dalam BKp itu terutama dimaksudkan 

untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman 

mengenai orang lain, perubahan sikap merupakan tujuan tidak langsung BKp. 

Dalam pelaksanaannya konselor bisa saja mendatangkan ahli tertentu untuk 

memberikan ceramah yang bersifat informatif. Kegiatan BKp pada umumnya 

menggunakan prinsip dan proses bimbingan kelompok, seperti dalam kegiatan 

sosiodrama, diskusi panel dan teknik lainnya yang berkaitan terhadap kegiatan 

kelompok. 

 

Wibowo (2005:18) menyatakan bahwa “Tujuan yang ingin dicapai dalam 

BKp adalah pengembangan pribadi.” Pembahasan topik-topik atau masalah-

masalah umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota 

kelompok. Agar anggota kelompok dapat terhindar dari permasalahan yang 

berkaitan dengan topik atau masalah yang dibahas 
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Prayitno (2012:17) mengklasifikasikan tujuan BKp menjadi dua, yaitu 

Tujuan BKp secara umum dan tujuan BKp secara khusus. 

 

1) Tujuan umum layanan BKp adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi 

siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok. Melalui 

layanan BKp, hal-hal yang mengganggu atau menghimpit perasaan dapat 

diungkapkan, dilonggarkan, diringankan melalui berbagai cara, pikiran yang 

suntuk, buntu atau beku dicairkan melalui berbagai masukan dan tanggapan 

baru, persepsi dan wawasan yang menyimpang atau sempit, diluruskan dan 

diperluas melalui pencairan pikiran, penyadaran dan penjelasan, sikap yang 

tidak objektif, terkungkung dan tidak terkendali serta tidak efektif digugat dan 

didobrak, kalau perlu diganti dengan yang baru yang lebih efektif. 

 
2) Tujuan khusus layanan BKp adalah untuk membahas topik-topik tertentu yang 

mengandung permasalahan aktual (hangat) dan menjadi perhatian semua 

anggota kelompok. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan 

topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih 

 
efektif dan bertanggung jawab. 

 

Melalui kegiatan BKP kemampuan berkomunikasi verbal maupun non 

verbal para anggota kelompok dapat ditingkatkan. Tujuan yang ingin dicapai 

dalam layanan bimbingan kelompok yaitu, para anggota kelompok diharapkan 

memilki kemampuan dalam hal. 

 
1) mampu berbicara di depan orang banyak 
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2) mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan dan lain 

sebagainya kepada orang banyak. 

 
3) belajar menghargai pendapat orang lain. 

 

4) bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. 

 

5) mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak kejiwaan yang 

bersifat negatif). 

 
6) dapat bertenggangrasa. 

 

7) menjadi akrab satu sama lainnya. 

 

8) membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi 

kepentingan bersama. 

 

 

2.2.3.7 Jenis-Jenis Bimbingan Kelompok (BKp) Konvensional 

 

Dalam ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling kita mengenal 

ada dua jenis bentuk kelompok dalam memberikan pelayanan kepada peserta 

didik yaitu, ada kelompok tugas dan kelompok bebas. Pengertian kelompok bebas 

adalah suatu kelompok yang anggota–anggota kelompoknya bebas melakukan 

kegiatan kelompok tanpa penugasan tertentu dan kehidupan kelompok itu 

memang tidak disiapkan secara khusus sebelumnya. Kelompok bebas memberikan 

kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk menentukan arah dan isi 

kehidupan kelompok itu. Kelompok tugas adalah kelompok yang arah dan isi 

kegiatan kelompok sudah ditentukan terlebih dulu. Kelompok ini diberi tugas 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu ditugaskan oleh pihak 

diluar kelompok itu maupun tumbuhidalam kelompok itu sendiri sebagai 
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hasil dari kegiatan- kegiatan kelompok itu sebelumnya. Dalam hal ini kelompok 

bebas dapat mengubah dirinya menjadi kelompok tugas apabila kelompok itu 

mengikatkan dirinya untuk sesuatu tugas yang ingin di selesaikan. Semua anggota 

kelompok hendaknya mencurahkan perhatian untuk tugas yang ingin 

dimaksudkan itu. Semua pendapat, tanggapan, reaksi, dan saling hubungan antar 

semua anggota hendaknya menjurus kepada penyelesaian tugas itu dengan 

setuntas mungkin. 

 
Perbedaan antara kelompok tugas dan kelompok bebas tidaklah mengenai 

keseluruhan unsur kehidupan kedua jenis kelompok itu, tetapi lebih tertuju kepada 

materi bahasan dalam kelompok masing-masing atau lebih khusus lagi kepada 

dari mana datangnya materi bahasan. Apabila materi tersebut bersifat penugasan, 

maka kelompok itu adalah kelompok tugas, sedangkan apabila materi itu 

merupakan hasil pengungkapan secara bebas para anggota kelompok, maka 

kelompok itu adalah kelompok bebas. Di dalam kedua jenis kelompok itu, 

keberadaan dan peranan dinamika kelompok adalah sama. 

 

 

2.2.3.8 Tahap-Tahap Bimbingan Kelompok (BKp) Konvensional 

 

2.2.3.8.1 Tahap BKp Konvensional menurut Glading 

 

Gladding (2012:308) menyebutkan bahwa “Terdapat empat tahapan dalam 

pembentukan kelompok, yakni tahap pembentukan (forming), tahap penjelajahan 

(storming), tahap peraturan (norming) dan tahap perkabungan/ terminasi 

(mourning/termination).” 

 
1) Tahap pembentukan (forming) 
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Pada tahap ini biasanya diletakkan pondasi untuk apa yang dilakukan 

kemudian dan siapa yang dianggap di dalam atau di luar pertimbangan kelompok. 

Pada tahap ini, para anggota mengekspresikan kegelisahan dan ketergantungan, 

serta membicarakan isu-isu yang tidak menimbulkan masalah. 

 
2) Tahap penjelajahan (storming) 

 

Pada tahap ini, konflik serta kekacauan besar biasanya terjadi. Konflik di 

dalam kelompok saat ini dan diwaktu yang lain “memaksa anggota kelompok 

untuk mengambil keputusan mengenai tahap kemandirian dan ketergantungan 

dalam hubungan mereka satu sama lain”. Anggota kelompok mencari jalan untuk 

menempatkan dirinya dalam hierarki kelompok dan sukses menghadapi masalah-

masalah yang berkisar pada kecemasan, kekuasaan dan ekspektasi masa depan. 

 
3) Tahap peraturan (norming) 

 

Pada tahap ini, konflik yang terjadi telah diatasi oleh para anggota 

kelompok. Tahap peraturan juga diikuti oleh tahap pelaksanaan/kerja. Dalam 

tahap pelaksanaan/kerja anggota kelompok saling terlibat satu sama lain dengan 

tujuan indvidu maupun kolektif. Tahap pelaksanaan/kerja adalah saat kelompok 

dapat berjalan dengan baik dan produktif. 

 
4) Tahap perkabungan/terminasi (mourning/termination). 

 

Tahap terminasi sering disebut juga sebagai tahap pengakhiran. Pada tahap 

ini kebersamaan anggota kelompok berakhir. Para anggota kelompok 

mengucapkan selamat berpisah terhadap satu sama lain dan terhadap kelompok. 
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2.2.3.8.2 Tahapa BKp Konvensional menurut Prayitno 

 

Dalam bukunya Bimbingan dan Konseling Prayitno (2012:40) 

mengungkapkan bahwa tahap-tahap bimbingan kelompok dibagi menjadi lima 

tahap yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap 

penyimpulan dan tahap pengakhiran. 

 
1) Tahap I Pembentukan 

 

Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, tahap melibatkan diri 

dan tahap memasukan diri kedalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini 

para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan serta 

mengungkapkan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh seluruh anggota 

kelompok.Pada tahap ini tercipta suasana yang akrab dari para anggota kelompok. 

Pada tahap ini diharapkan mengenal secara lebih dekat dari masing-masing 

anggota kelompok. 

 
Tujuan pada tahap pembentukan adalah agar para anggota kelompok 

memahami maksud dan tujuan bimbingan kelompok. Dengan adanya pemahaman 

mengenai maksud dan tujuan bimbingan kelompok diharapkan anggota kelompok 

dapat berperan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok. Pada tahap ini 

pemimpin kelompok harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan dan 

perasaan kelompok sehingga seluruh anggota kelompok termotivasi untuk ikut 

serta bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok. 
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Usaha untuk mencapai tujuan pada tahap ini dilakukan beberapa rangkaian 

kegiatan diantaranya: 

 

a. Mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan bimbingan kelompok dalam 

rangka pelayanan bimbingan kelompok. 

 
b. Menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. 

 

c. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. 

 

d. Permainan penghangatan atau pengakraban. 

 

Penjelasan tentang asas dalam bimbingan konseling seperti asas 

kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukan, asas kekinian dan asas 

kenormatifan akan membantu para anggota kelompok untuk mengerahkan 

peranannya sebagai anggota dalam kegiatan kelompok sehingga tercapai 

tujuannya. 

 
2) Tahap II Peralihan 

 

Tahap peralihan sering juga disebut sebagai tahap jembatan antara tahap 

pembentukan dan tahap kegiatan. Tahap ini bertujuan untuk mengalihkan kegiatan 

awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan 

kelompok. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah 

mulai tumbuh, hendaknya pemimpin kelompok mengarahkan lebih jauh kegiatan 

kelompok ini menuju kegiatan yang sesungguhnya. Tujuan lainnya dalam tahap 

peralihan adalah untuk membebaskan anggota kelompok dari perasaan atau sikap 

enggan dan ragu-ragu, malu atau saling tidak percaya, serta memantapkan dan 

menumbuhkan minat anggota kelompok untuk ikut serta dalam kegiatan dan 

memasuki tahap berikutnya dalam kegiatan kelompok. 
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Dalam tahap peralihan ini dilakukan kegiatan seperti: 

 

a. Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. 

 

b. Menawarkan sambil mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap ketiga). 

 
c. Membahas suasana yang terjadi. 

 

d. Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Jika masih terdapat hal 

yang kurang dimengerti oleh para anggota kelompok, pemimpin kelompok 

 
perlu kembali ke beberapa aspek tahap pertama (tahap pembentukan). 

 

3) Tahap III Kegiatan 

 

Tahap kegiatan merupakan tahap inti dalam kegiatan bimbingan 

kelompok, sehingga perlu diperhatikan secara seksama dari seluruh aspek–aspek 

yang menjadi isi dan kesiapan dari pemimpin kelompok. Salah satu sasaran yang 

ingin dicapai dalam kegiatan tahap ini adalah terbahasnya secara tuntas 

permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Dan sasaran yang lain 

adalah terciptanya suasana untuk saling mengembangkan diri dari masing-masing 

anggota kelompok. Pengembangan kemampuan berkomunikasi antara lain, cara 

menyampaikan pendapat, cara menanggapi pendapat, dapat bersikap terbuka dan 

sabar, serta mempunyai kemampuan tenggang rasa sesama anggota kelompok dan 

sebagainya. Pengembangan diri yang dimaksud dalam tahap kegiatan ini yaitu, 

berkembangnya kemampuan berkomunikasi maupun kemampuan yang 

menyangkut dengan pemecahan masalah. 

 

Dalam tahap kegiatan, kelompok dibagi menjadi dua yaitu kelompok tugas 

dan kelompok bebas. Topik pembahasan kelompok bebas adalah topik bebas 
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sesuai dengan topik hangat di masyarakat sesuai, atau sesuai dengan asas 

kekinian. Sedangkan pada kelompok tugas, topik bahasan pada kelompok tugas 

ditentukan oleh pemimpin kelompok. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

dari kegiatan kelompok tersebut.. 

 

Pada tahap kegiatan pemimpin kelompok memberikan topik bahasan dan 

menjelaskan maksud serta tujuan mengapa topik tersebut dipilih. Kemudian 

pemimpin dan anggota kelompok bersama-sama membahasnya. Topik yang 

disampaikan dalam kegiatan kelompok ini adalah materi yang berkaitan dengan 

kesiapan menghadapi kematian. Tujuan pada tahap kegiatan ini adalah 

pembahasan topik-topik yang ditugaskan secara tuntas dan mendalam. Tujuan 

lainnya adalah keterlibatan secara aktif setiap anggota kelompok, dan adanya 

dinamika kelompok. Dinamika kelompok dalam pembahasan menyangkut unsur 

tingkah laku, pikiran maupun perasaan. 

 
Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan yaitu: 

 

a. Pemimpin kelompok mengemukakan suatu topik untuk dibahas oleh anggota 

kelompok. 

 
b. Tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang 

belum jelas yang menyangkut topik yang dikemukakan pemimpin kelompok. 

 
c. Anggota kelompok membahas topik tersebut secara mendalam dan tuntas. 

 

d. Kegiatan selingan. 

 

4) Tahap IV Penyimpulan 

 

Tahap ke empat merupakan tahap penyimpulan. Tujuan dari tahap ini 

adalah untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh 
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kelompok. Anggota kelompok diminta melakukan refleksi berkenaan dengan 

kegiatan pembahasan yang baru saja mereka ikuti. 

 
Rangkaian yang dilakukan pada tahap penyimpulan ini adalah: 

 

1. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok mengemukakan kesan dan 

hasil-hasil kegiatan. 

 
2. Anggota kelompok mengemukakan pesan dan harapan. 

 

5) Tahap V Pengakhiran 

 

Tahap pengakhiran merupakan tahap penutup dalam seluruh rangkaian 

pertemuan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Tahap pengakhiran memiliki 

tujuan untuk mengetahui kesan-kesan anggota kelompok dan hasil kegiatan 

kelompok yang telah tercapai, menyusun rencana kegiatan lebih lanjut dan tetap 

terjalin rasa kebersamaan meskipun kegiatan telah berakhir. 

 
Dalam tahap ini kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemimpin kelompok 

 

yaitu: 

 

1. Evaluasi dari kegiatan yang telah berlangsung, yaitu penilaian segera untuk 

mengetahui aspek understanding, comford dan action dari masing-masing 

anggota kelompok. Evaluasi dari hasil kegiatan adalah mengacu pada AKURS 

(Acuan, Kompetensi, Usaha, Rasa, Sugguh-sungguh). 

 
2. Kelompok membahas kegiatan lanjutan. 

 

3. Kelompok mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 
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2.2.3.8.3 Tahap BKp Konvensional menurut Mungin Eddy Wibowo 

 

Wibowo (2005:86) mengklasifikasikan proses tahapan kegiatan layanan 

bimbingan kelompok menjadi 4 tahapan, yaitu: 

 

1. Tahap permulaan kelompok (beginning stage). 

 

2. Tahap transisi dalam kelompok (transition stage) 

 

3. Tahap kegiatan (the working stage) 

 

4. Tahap peakhiran (termination stage). 

 

Istilah atau nama dari setiap tahapan yang dikemukakan oleh pakar 

konseling beberapa ada yang sama, beberapa lainnya berbeda. Namun maksud 

dan tujuan tahapan-tahapan tersebut adalah sama. Tahapan Bkp yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

 
1. Tahap pembentukan 

 

2. Tahap peralihan 

 

3. Tahap kegiatan 

 

4. Tahap penyimpulan 

 

5. Tahap pengakhiran 
 
 
 

 

2.2.3.9 Pengertian Bimbingan Kelompok Islami 

 

Sutoyo (2013:22) mendefinisikan “BKp Islami adalah suatu proses 

pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada indvidu melalui suasana 

kelompok dengan upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrahnya 

sebagai manusia (manusia yang baik).” Cara yang dapat digunakan adalah dengan 

memberdayakan (empowering) iman, akal dan kemauan yang 
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dikaruniakan Allah SWT kepadanya. Tujuan dari BKp Islami adalah untuk 

mempelajari tuntunan Allah dan Rasull-Nya agar fitrah yang ada pada individu 

berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan Allah SWT. 

 

BKp Islami berpedoman kepada nilai-nilai ajaran agama Islam. Kegiatan 

BKp Islami ini dapat meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran manusia 

tentang eksistensinya sebagai makhluk dan khalifah Allah SWT di muka bumi. 

Sehingga setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya 

yaitu untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah SWT. 

 
Prayitno (2004:4) menyatakan “Tujuan umum bimbingan kelompok 

 

adalah meningkatkan ataumengembangkan kemampuan komunikasi, 

bersosialisasi, dan bersikap.” Sehingga hal-hal yang mengganggu atau 

menghimpit perasaan dapat diungkapkan, dilonggarkan, diringankan melalui 

kelompok. Sedangkan tujuan umum BKp Islami mengambil istilah jamaah, 

diqiyaskan dengan shalat berjamaah yang lebih baik dari pada shalat sendiri. 

 

Badwailan (2007:24) menjelaskan “Dengan shalat berjamaah, seorang 

muslim dapat berkenalan dengan muslim lainnya, menyatukan hati, saling 

bekerjasama dalam kebaikan dan takwa, saling memperhatikan keadaan kaum 

muslimin secara umum, membantu yang lemah, yang sakit dan yang terpenjara.” 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam jamaah juga terdapat upaya 

memperkokoh jiwa untuk bersosialisasi dan meningkatkan hubungan yang kuat 

antara sesama umat Islam. Selain itu, dapat mewujudkan solidaritas sosial, 

kesatuan pemikiran dan kelompok, seolah satu tubuh, yang bila salah satu 
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anggotanya merasa sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan ikut 

merasakannya. 

 

Tujuan khusus BKp Islami dalam penelitian ini adalah pembahasan 

mengenai religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian. Melalui dinamika 

kelompok yang intensif dalam BKp Islami, mendorong pengembangan, perasaan, 

pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang peningkatan dan 

pemahaman tentang religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian pada anggota 

pensiunan PWRI. Sikap religiusitas penting untuk keseimbangan dan kebahagian 

hidup didunia dan akhirat. 

 
BKp Islami yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan religiusitas dan 

kesiapan menghadapi kematian para anggota pensiunan PWRI. BKp Islami 

mengangkat nilai-nilai ajaran agama yang kokoh agama yang kokoh yaitu 

Alquran dan Hadits. Alquran merupakan kitab Allah yang dijamin kebenarannya, 

seratus persen berasal dari Allah baik lafal maupun maknanya (Sutoyo, 2009). 

Dijelaskan dalam Alquran. Bahwasanya keberadaan Alquran sebagai petunjuk 

bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang hak dan yang bathil), (QS, Al-Baqarah 2:185). Alquran juga 

merupakan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Allah berfirman, “Hai 

manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh dari penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 

rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS, Yunus10: 57). 
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2.2.3.10 Tahap-Tahap Bimbingan Kelompok Islami (BKp Islami) 

 

Kegiatan bimbingan kelompok islami (BKp Islami) mengacu pada tahap-

tahap bimbingan kelompok Konvensional (BKp Konvensonal) yang dikemukakan 

oleh Prayitno (2012:40) terdiri dari lima tahapan yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan, tahap simpulan dan tahap pengakhiran. Tahap-tahap 

tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: 

 
Tahap I (Tahap pembentukan). Tahap pembentukan merupakan langkah 

awal sebelum pelaksanaan bimbingan kelompok dimulai. Pada tahap 

pembentukan pemimpin kelompok memberikan apresiasi yang positif tentang 

BKp. Melalui sikap verbal dan nonverbal yang ditampilkan. Pada tahap 

pembentukan perlu adanya penjelasan tentang maksud tujuan, asas serta tata tertib 

di dalam mengikuti kegiatan BKp ini. Pada tahap pembentukan anggota 

kelompok diberikan sebuah permainan, yang memiliki tujuan agar para anggota 

dan pemimpin kelompok bisa saling mengenal serta dapat menciptakan suasana 

keakraban. 

 

Dalam BKP Islami tahap pembentukan bertujuan untuk menciptakan 

suasana akrab, menyenangkan dan menampilkan suasana keislaman agar anggota 

kelompok dapat memahami suasana bimbingan yang bernilai Islami. Pada tahap 

pembentukan pemimpin kelompok mengajak para anggota kelompok untuk dzikir 

dan doa bersama. Tujuan membaca dzikir dan doa bersama yaitu untuk 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan agar anggota 

kelompok memiliki kecenderungan berperilaku positif. 
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Tahap II (Tahap Peralihan). Tahap peralihan merupakan tahap transisi dari 

tahap pembentukan ke tahap kegiatan. Pada tahap peralihan pemimpin kelompok 

dapat melihat kesiapan para anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan BKp. 

Pemimpin kelompok dapat menjelaskan kembali tujuan dari bimbingan kelompok 

agar para anggota kelompok menjadi lebih paham tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Pada kegiatan BKp dibutuhkan kesepakatan dari para anggota 

kelompok untuk menjaga kerahasiaan. Dalam Islam kita diajarkan untuk selalu 

memegang amanah. Sesuai firman Allah, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa: 

58). 

 
Pada tahap peralihan pemimpin kelompok wajib memberitahukan kembali 

hal-hal yang belum dipahami oleh anggota kelompok sehingga tidak ada keragu-

raguan dari para anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan kelompok sampai 

selesai. Pada tahap peralihan pemimpin kelompok dapat menjelaskan tentang 

topik yang menjadi bahasan dalam kelompok. Pada tahap peralihan pemimpin 

kelompok dapat menentukan secara langsung jenis BKp yang ingin dilaksanakan. 

Topik disesuaikan dengan kebutuhan para anggota kelompok dan dari tujuan yang 

ingin dicapai. BKp yang ingin dilaksankan pada saat ini adalah Bimbingan 

kelompok Islami. Jenis kelompok adalah kelompok tugas. Topik yang dibahas 
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adalah topik tugas dengan tema meningkatkan religiusitas dan kesiapan 

menghadapi kematian. 

 

Tahap III (Tahap Kegiatan). Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari 

kegiatan BKP. Tujuan dari tahap kegiatan yaitu membahas suatu topik yang 

menjadi fokus pembahasan di dalam kelompok secara tuntas, dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di dalam kelompok tersebut. 

Dalam bimbingan kelompok islami pembahasan topik yang dilakukan oleh para 

anggota kelompok dikaitkan dengan hadis maupun ayat Alquran yang sesuai 

dengan tema atau pembahasan topik. Dengan cara dibaca, diartikan, dan ditelaah 

bersama-sama para anggota kelompok tersebut tentang ayat tersebut, Sehingga 

dicapai sebuah kesimpulan dari pembahasan topik tersebut. 

 

Pada tahap kegiatan para anggota kelompok yang merupakan para lanjut 

usia dapat mencurahkan ide, gagasan dan pendapatnya. Pada tahap kegiatan para 

anggota kelompok dapat menumbuhkan sikap toleransi dan sikap saling 

menghormati antar anggota kelompok. Selain itu kegiatan BKp dapat mempererat 

tali silaturahmi diantara para anggota kelompok. 

 

Tahap IV (Tahap Simpulan). Tahap simpulan merupakan tahap yang 

bertujuan untuk menyimpulkan hal-hal yang sudah dibahas dalam tahap kegiatan. 

Pada tahap simpulan para anggota kelompok diberi kesempatan untuk 

menyimpulkan hasil dari pembahasan topik tersebut. Pada tahap simpulan peran 

pemimpin kelompok adalah merumuskan hasil dari seluruh kegiatan yang telah 

dilaksanakan, dengan memberikan penguatan (reinforcement) terhadap hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh kelompok tersebut. 
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Tahap V (Tahap Pengakhiran). Tahap pengakhiran merupakan tahap 

penutup dari semua rangkaian kegiatan yang ada. Pada tahap pengakhiran 

pemimpin kelompok memberitahukan kepada anggota kelompok bahwa kegiatan 

BKp akan segera diakhiri. Pada tahap ini terdapat dua kegiatan yaitu penilaian 

(evaluasi) dan tindak lanjut (follow up). 

 
Tahap pengakhiran merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan 

bimbingan kelompok islami yang bertujuan meningkatkan religiusitas dan 

kesiapan menghadapi kematian. Pada tahap pengakhiran anggota kelompok 

mengemukakan kesan-kesan selama mengikuti kegiatan BKp Islami. Dilanjutkan 

oleh pemimpin kelompok memberikan evaluasi berupa AKURS yaitu, acuan, 

kompetensi, usaha, rasa dan kesungguhan dari para anggota kelompok setelah 

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok Islami. Pada tahap pengakhiran 

pemimpin kelompok bersama-sama anggota kelompok membahas kegiatan 

lanjutan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya 

pada tahap pengakhiran pemimpin dan anggota kelompok bersama-sama 

membaca doa penutup sebagai penutup dari rangkaian kegiatan BKp yang 

dilakukan, doa yang dibaca adalah basmalah dan doa penutup majelis. Tujuan 

pemimpin kelompok bersama-sama anggota kelompok melakukan doa bersama 

adalah agar kegiatan yang sudah terlaksana mendapatkan keberkahan dari Allah 

SWT serta ilmu yang bermanfaat. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

2.3.1 Peran BKp Islami dalam Meningkatkan Religiusitas 

 

Bkp islami adalah bimbingan kelompok islami yang menerapakan ajaran 

agama Islam dalam pelaksanaan kegiatannya. Sebagai seorang muslim kita 

diperintahkan oleh Allah Swt untuk mengikuti panduan yang diberikan, agar 

hidup kita dapat selamat dunia akhirat. Panduan tersebut yaitu Alquran dan Hadis. 

Alquran adalah Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada umat muslim agar 

menjadi petunjuk dalam hidupnya. Sedang Hadis adalah apa yang diriwayatkan 

dari nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya. 

 

BKp memiliki peran yang sangat baik sekali dalam meningkatkan 

religiusitas para anggotanya. Pada tahap pelaksanaannya BKp Islami 

memanfaatkan dinamika kelompok yang bernuansa Islami. untuk menuju kepada 

tujuan yang hendak dicapai oleh para anggota kelompok, yaitu pencapaian hasil 

atau perubahan yang dicapai oleh para anggota kelompoknya. Dalam Bkp Islami 

yang peneliti laksanakan tujuan yang hendak dicapai adalah perubahan tingkah 

laku yang dicerminkan melalui akidah, akhlak dan ibadahkonseli dalam menuju 

peningkatan religiusitas yang tinggi dalam diri. 

 
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kegiatan bimbingan konseling 

maupun kegiatan bimbingan kelopok Islami yang menggunakan nilai-nilai ajaran 

islam dalam proses kegiatanya, memiliki hasil yang positif bagi pencapaian tujuan 

bagi individunya. Diantaranya Penelitian yang dilakukan kadafi, 2016; Sutarti & 

Lestari. I, 2013; Farid, 2015: Mahmudi, 2016); Al, 2015. 
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Beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  pendekatan 

 

secara agama yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan 

 

konseling  membawa  dampak  yang  positif  bagi  konseli  dikarenakan  manusia 

 

sebagai makhluk Tuhan memiliki naluri untuk selalu kembali kepada Tuhannya. 

 

Menurut Al-Ghazali (dalam Zainuddin, 2000: 66-67) fitrah yang ada pada 

 

manusia yang merupakan dasar bagi manusia yang diperoleh sejak lahir dengan 

 

keistimewaan-keistimewaan sebagai berikut. 

 

a. Beriman kepada Allah SWT.  
b. Kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan dan keturunan 

atau dasar kemamuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran.  
c. Dorongan ingin tau untuk mencari hakikat kebenaran yang terwujud 

daya untuk berpikir.  
d. Dorongan biologis yang berupa syahwat, nafsu, dan tabiat.  
e. Kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat 

dikembangkan dan disempurnakan. 
 

 

Penelitian Cornish and Wade (2010) menemukan adanya kebutuhan 

 

pembahasan menyangkut agama dalam konseling karena sebagian besar 

 

konseli/klien merasa agama adalah suatu yang penting dalam kehidupan. Selain 

 

itu penerapan agama dalam konseling tidak hanya diperlukan dalam konseling 

 

individu tetapi juga penting dalam konseling kelompok. 

 

Penelitian Cornish and Wade (2010) sejalan dengan penelitian sebelumnya 

 

Capuzzi et al (1979) penelitian ini menjelaskan bahwa program konseling 

 

kelompok untuk manula wanita diadakan karena manfaat dari konseling 

 

kelompok, kesenjangan jasa psikologi untuk manula, dan perhatian khusus untuk 

 

manula wanita. Hasil dari usaha ini ditampilkan untuk tujuan berbagai urutan 

 

program yang diajukan, sebenarnya perlu dilakukan selama sesi didalam grup, 
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menyampaikan pendapat dan reaksi yang ditawarkan oleh anggota grup, dan 

meringkas apa yang kita pelajari tentang memfasilitasi kelompok untuk manula 

wanita. 

 

Penelitian Hamzah (2013) menunjukkan bahwa Pendekatan Islami yang 

diterapkan dalam konseling memberikan implikasi yang positif bagi konselor 

maupun bagi konseli/klien.Pendekatan Islami dalam konseling memiliki potensi 

untuk membantu konseli/klien menghadapi berbagai persoalan. Senada dengan hal 

tersebut dalam Penelitian yang lain Nazmi (2015) menjelaskan bahwa selama 

manusia ada dimuka bumi ini, maka probema kehidupan selalu ada. Melalui 

bimbingan dan konseling Islam menjadi solusi yang tepat untuh menghindari dan 

mengentaskan masalah di masyarakat. 

 
Selanjutnya Muslihati (2014) menjelaskan dalam penelitiannya tantangan 

dan peluang program studi Bimbingan dan Konseling Islami (BKI) dalam 

menghadapi masa depan bangsa. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan 

yang bertujuan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap menghadapi 

berbagai tantangan dan mampu memanfaatkan peluang. Program studi BKI 

memiliki amanah menghasilkan lulusan yang berkompeten dan unggul. Sejumlah 

tantangan dan peluang dihadapi oleh sivitas akademika program studi BKI dengan 

menjawab melalui visi,misi dan tujuan serta rancangan rencana kerja program 

studi BKI yang terarah. Sehingga setiap calon lulusan BKI memiliki visi hidup, 

sikap positif, kreatif, adaptif, kerja keras, dan cerdas, fokus, berkemauan belajar 

sepanjang hayat dengan dilandasi spiritualitas yang kokoh. 
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Selanjutnya Sink & Richarmond (2004) dalam penelitiannya ia melihat 

adanya hubungan yang jelas antara kerohanian dengan konseling. Religius atau 

spiritual sebagai jawaban atas permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah. 

Sebagai pencerahan dari permasalahan-permasalahan berat yang dialami oleh 

siswa. Dengan memahami makna religius kondisi dan keadaan siswa menjadi 

lebih baik, nyaman, dan tenang. 

 

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa peran agama sangat penting bagi kehidupan manusia terlebih lagi jika 

agama tersebut diterapkan pada kegiatan bimbingan dan konseling yang sejatinya 

adalah memberikan pelayanan kepada masyarat umumnya dan klien atau konseli 

pada khususnya. Pelayanan ini dilakukan untuk membantu mengembangkan diri 

dan mengentaskan masalah. Sehingga kegiatan BKp Islami ini sangat sesuai 

diterapkan dengan pendekatan nilai-nilai agama Islam yang berdasarkan kepada 

Alquran dan Hadis Rasululah SAW. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah dalam membantu para anggota kelompoknya untuk meningkatkan 

religiusitas dalam dirinya. 

 

2.3.2 Peran BKp Islami dalam Kesiapan Menghadapi Kematian 

 

Sama seperti peran BKp Islami dalam meningkatkan religiusitas, peran 

BKp dalam kesiapan menghadapi kematian bagi para lansia juga sangat penting. 

Hal tersebut dikarenakan suatu proses penuaan merupakan proses alami yang 

tidak dapat dielakan. Pada proses ini individu akan mengalami banyak perubahan 

dalam hidupnya. Perubahan tersebut dapat dilihat pada perubahan fisik, mental, 

status sosial, kesehatan, kemampuan motorik, spiritual dan lain-lainnya. Salah 
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satu perubahan yang tampak terlihat adalah pada perubahan fisik yang semakin 

melemah dan tidak berdaya, hal tersebut menyebabkan usia lanjut bergantung 

pada orang lain khususnya keluarga. 

 

Di sisi lain para lanjut usia sering kali memandang penurunan dan 

kelemahan kemampuan fisik sebagai suatu bencana, karena mereka beranggapan 

bahwa kematian sangat dekat dan siapa menjemput mereka. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Hurlok (2003:380) yang menjelaskan bahwa “Jika lanjut usia 

gagal menyesuaikan kondisi fisiknya yang semakin menurun, maka lanjut usia 

akan menganggap kematian sebagai suatu ancaman yang dapat menimbulkan 

ketakutan dan kekhawatiran.” Tidak jarang perasaan takut dan khawatir yang 

berlebihan tersebut menimbulkan gejala-gejala pada lanjut usia yang lebih umum 

disebut gejala kecemasan menjelang kematian. 

 

Faktor yang mempengaruhi seberapa baik seseorang seseorang mengatasi 

perasaan cemasnya atau memahami bahwa ia akan menghadapi kematian adalah 

filosofi atau kepercayaan religius (spiritual keagamaan) serta kemampuan 

mengatasi masalah (Santrock, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa religius efektif 

dalam mempersiapkan diri menghadapi kematian. Hasil penelitian yang dilakukan 

Adelina (2007). Semakin tinggi pemahaman religiusitas maka semakin tinggi 

tingkat kesiapan menghadapi kematiannya begitupun sebaliknya. 

 
Allah SWT berfirman: Qullu nafsin Zaaikotul maut summaillaina turjaun, 

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada 

Kami kamu dikembalikan” (QS. Al-Ankabut). Bagi individu yang mengetahui dan 

meyakini bahwa kematian adalah suatu hal yang nyata dan pasti terjadi 
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sehingga tidak ada tempat untuk berlari, namun kita masih memiliki waktu untuk 

mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin tanpa ada rasa takut akan 

datangnya kematian. 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh konselor dalam mengatasi 

permasalahan yang dialami oleh para pensiunan anggota PWRI adalah bimbingan 

kelompok Islami. Pada kegiatan bimbingan kelompok Islami yang dilakukan, para 

anggota kelompok diajak untuk meningkatkan rasa sosialisi dan kemampuan 

berkomunikasi didalam mengungkapkan keresahan-keresahan yang dialami 

tentang kecemasannya menghadapi kematian dan mencoba untuk mendapatkan 

wawasan dan kompetensi baru yang positif dalam memahami dan menghayati 

akan datangnya suatu hal tidak bisa dihindari yaitu perihal tentang kematian. 

 

Dinamika yang terjadi pada saat kegiatan bimbingan kelompok Islami 

dengan pendekatan nilai- nilai agama ini dapat memberikan suasana yang dinamis 

dalam pembahasan topik yang dibahas didalam meningkatkan nilai relegiusitas 

pada para anggotanya. Karena nilai religiusitas sangat besar pengaruhnya terhadap 

kesehatan fisik dan mental usia lanjut dalam memaknai perubahan–perubahan 

terhadap dirinya dan sebuah kematian. 

 
Berdasarkan penjabaran kerangka teoretis maka dapat digambarkan 

kerangka berpikir pada penelitian sebagai berikut: 

Input:       
Individu yang 

      

 

Pelaksanaan BKp Islami 
    

Memiliki   

  

 

Output:      

Tingkat 
     

 Religiusitas:     

Religiusitas 
   

Individu yang Memiliki  Aqidah   
 

 Akhlak   Tingkat Religiusitas Tinggi  

  Ibadah    

Input:  Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
  
  

  Kesiapan Menghadapi   Output: 

Individu yang 
 Kematian:    
 

Kesiapan jangka pendek 
   

Individu yang Memiliki 
Memilki 

   

 Kesiapan jangka    Tingkat Kesiapan Menghadapi 
Tingkat 

   

 panjang   Kematian Tinggi 

Kesiapan 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, apakah bimbingan kelompok islami 

efektif untuk meningkatkan religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian pada 

anggota PWRI. Maka hipotesis penelitian ini adalah “bimbingan kelompok Islami 

efektif untuk meningkatkan religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian pada 

anggota pensiunan PWRI, Pondok Labu, Jakarta.’ 

 
1. Ho : bimbingan kelompok Islami tidak efektif untuk meningkatkan religiusitas 

pada anggota pensiunan PWRI, Pondok labu, Jakarta. 

 
Hı : bimbingan kelompok Islami efektif untuk meningkatkan religiusitas pada 

anggota pensiunan PWRI, Pondok labu, Jakarta. 

 
2. Ho : bimbingan kelompok Islami tidak efektif untuk meningkatkan kesiapan 

menghadapi kematian pada anggota pensiunan PWRI, Pondok 

 
Labu, Jakarta. 

 
H₂ : bimbingan kelompok Islami efektif untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kematian pada anggota pensiunan 
PWRI, Pondok 

 

Labu, Jakarta 
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BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa simpulan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

 

1. Para anggota pensiunan PWRI memiliki nilai religiusitas yang lebih tinggi 

dibandingan pada saat sebelum diberikan kegiatan bimbingan kelompok 

islami. Hal ini dapat diartikan bahwa bimbingan kelompok islami signifikan 

dalam meningkatkan religiusitas para anggota pensiunan PWRI, Pondok Labu 

jakarta. 

 
2. Para anggota pensiunan PWRI memiliki nilai kesiapan menghadapi kematian 

yang lebih tinggi dibandingan pada saat sebelum diberikan kegiatan 

bimbingan kelompok islami. Hal ini dapat diartikan bahwa bimbingan 

kelompok islami signifikan dalam meningkatkan kesiapan menghadapi 

kematian para anggota pensiunan PWRI, Pondok Labu, Jakarta. 

 
3. Bimbingan kelompok islami efektif untuk meningkatkan religiusitas dan 

kesiapan menghadapi kematian. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji 

wilcoxon yang menunjukan hasil yang signifikan. 

 

5.2. Implikasi 

 

Penelitian keefektifan Bimbingan Kelompok Islami untuk meningkatkan 

religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian anggota pensiunan PWRI Pondok 

Labu Jakarta memiliki beberapa implikasi diantaranya: 
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1. Bimbingan Kelompok Islami dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk 

meningkatkan religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian pada pensiunan 

anggota PWRI khususnya dan bagi para lansia pada umumnya. Yang 

mencakup aspek akidah, akhlak, ibadah dan kesiapan menghadapi kematian 

pada jangka pendek dan kesiapan menghadapi kematian pada jangka panjang. 

Hal tersebut dapat membantu mengarahkan para pensiunan agar menjadi 

pribadi yang lebih religius dalam hidupnya, serta untuk mempersiapkan diri 

menghadapi kematian. 

 
2. Bimbingan Kelompok Islami untuk meningkatkan religiusitas dan kesiapan 

menghadapi kematian efektif untuk diterapkan di PBPWRI karena Bimbingan 

Kelompok Islami dapat menjadi kegiatan yang positif untuk mengisi hari-hari 

para pensiunan. Dalam menimba ilmu dan menambah wawasan yang 

berkaitan dengan hari tua. 

 

1.3 Saran 

 

1. Ketua PWRI dapat meninjau dan mempertimbangkan untuk menghadirkan 

konselor untuk memberikan layanan bimbingan kelompok islami. Kegiatan 

ini bisa diagendakan dalam program kegiatan rutin anggota PWRI sebagai 

upaya untuk mengisi hari tua dengan hal yang positif dan bermanfaat. 

 
2. Para konselor perlu memperhatikan kondisi fisik maupun psikologis para 

lansia dengan baik, agar tercipta kegiatan yang efektif. Religiusitas dan 

kesiapan menghadapi kematian menjadi salah satu aspek penting yang harus 

diperhatikan dan ditingkatkan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah 

dengan mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan kelompok islami sebagai 
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sarana untuk membantu para lansia mencapai rtingkat religiusitas dan 

kesiapan menghadapi kematian yang tinggi. 

 

3. Hasil penelitian ini, yaitu keefektifan bimbingan kelompok islami untuk 

meningkatkan religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian, dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi guru pembimbing/ konselor yang 

berbasis islami dalam memaksimalkan mutu dan kualitas pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok di sekolah maupun di luar sekolah sebagai 

suatu upaya pemberian bantuan bagi siswa dan masyarakat khususnya para 

lansia dalam meningkatkan religiusitas dan kesiapan menghadapi kematian. 
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