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ABSTRAK 

Asep Muhamad Ramdhan. Peran Pembinaan Rohani Islam Terhadap Disiplin 

Prajurit Dalam Menjalankan Tugas Pokok TNI. Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

 

 

Tentara nasional Indonesia merupakan sebuah angkatan bersenjata yang 

dimiliki negara untuk memperthanakan kedaulatan negara dari berbagai ancaman 

yang dapat merusak bangsa baik dari dalam ataupun luar negeri. Mereka ditugaskan 

menjaga negara dengan operasi militer dengan perang dan selain perang. Kedua 

tugas tersebut merupakan tugas yang sangat berat karena mereka harus rela 

mengorbankan jiwa dan raga mereka demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk itu diperlukan suatu pembinaan mental untuk memperkokoh mental prajurit 

agar prajurit dapat disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai prajurit TNI. 

Penelitian ini terfokus pada proses dan hasil pembinaan rohani Islam yang 

dilaksanakan oleh Seksi Rohani Islam (Sirohis) Bintaldam III Siliwangi yang 

merupakan lembaga supervisi dari tanggung jawab Komandan Satuan dalam segi 

pembinaan mental para prajurit Kodam III Siliwangi. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui proses pembinaan rohani Islam yang dilaksanakan 

Sirohis Bintaldam III Siliwangi dan hasil yang telah dicapai dari pembinaan rohani 

Islam tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian 

ini dilakukan dengan bentuk partisipasi tidak terlibat (non participant observation) 

melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian 

ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif karena melakukan 

pengamatan terhadap pembinaan rohani Islam. 

Hasil yang ditemukan menunjukan bahwa pelaksanaan program 

pembinaan rohani Islam baik dengan bimbingan,penyuluhan maupun perawatan 

dapat berperan terhadap disiplin prajurit dalam menjalankan tugas pokok TNI. Hal 

ini dapat dilihat dari berbagai faktor yang diantaranya adalah tingkat pelanggaran 

disiplin prajurit dalam setiap kesatuan yang rendah dan pelanggaran berat sangat 

jarang dilakukan.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sirohis Bintaldam III Siliwangi 

dalam melaksanakan pembinaan rohani Islam kepada prajurit Kodam III Siliwangi 

melakukan tiga upaya pembinaan diantaranya adalah: Bimbingan, Penyuluhan dan 

perawatan. Dalam melaksanakan ketiga upaya tersebut, dilakukan dengan lima 

metode, yaitu: percakapan pribadi, group teaching, home visit, distribusi lembaran 

dan pengembangan. Sedangkan dari segi keberhasilan pembinaan berupa 

kedisiplinan prajurit Kodam III Siliwangi dalam menjalankan tugas pokok TNI. 
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