
 
 

28 
 

                  BAB II 

                 KAJIAN PUSTAKA 

TENTANG PENGARUH BIMBINGAN MELALUI MENTORING 

AGAMA TERHADAP PENINGKATAN SPIRITUALITAS 

PEGAWAI 

 

A. Bimbingan 

1. Pengertian Bimbingan 

Kata Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggirs yaitu guidance 

yang berasal dari Bahasa Inggris. Secara harfiah istilah Guidance dan akar 

katanya Guide berarti mengarahkan, memandu, mengelola dan menyetir 

(Satriah,2016:31).  

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa pengertian 

bimbingan menurut Prof.DR. Syamsu Yusuf bahwa Bimbingan adalah bantuan 

yang diberikan kepada individu atau peserta didik secara berkesinambungan 

dalam semua fase perkembangan (anak, remaja dan dewasa), agar dapat 

mengaktualisasikan potensi dirinya  (inteletual, emosional, sosial, dan moral-

spiritual) secara optimal, sehingga menjadi seorang pribadi yang produktif dan 

kontributif atau bermakna dalam kehidupannya, baik secara personal maupun 

sosial (Yusuf,2017:33) 

 Namun, menurut M.Solihin yang dikutip oleh Dr. Siti Chodijah, 

Bimbingan itu pada hakikatnya adalah pemberian bantuan untuk memcahkan 

masalah yang dihadapi oleh konseli. Pemberian bantuan itu harus dilakukan
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secara berkesinambungan dan disusun secara sistematis agar konseli dapat 

memahami dan menerima dirinya dan memiliki kemampuan unutk merealisasikan 

dirinya, sesuai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga 

maupun masyarakat (Chodijah,2016:13). 

Dari beberapa pendapat mengenai Bimbingan yang telah dikemukakan, 

akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa Bimbingan adalah proses pemberian 

bantuan kepada seseorang baik dalam bentuk individu atau kelompok dengan 

tujuan agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya serta mampu 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga tercapailah kehidupan 

yang lebih baik dan bermakna. 

 

2. Dasar Bimbingan 

 Dasar dari layanan Bimbingan dan Konseling Islam adalah Al-Qur’an dan 

Sunah Rasul, sebab keduanya lah yang merupakan sumber dari segala sumber 

kehidupan umat Islam. Namun tak hanya itu, terdapat pula landasan lain yang 

menjadi acuan dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling. Menurut 

(Hamdani,2012:59-69) landasan mengenai Bimbingan dan Konseling yaitu: 

a. Landasan Histioris 

Secara umum konsep Bimbingan dan Konseling telah dikenal manusia melalui 

sejarah. Dari mulai sejarah yang terdapat dalam masyarakat Yunani, hingga 

perkembangan Layanan Bimbingan di berbagai negara hingga muncul di 

Indonesia. Perkembangan tersebut dijadikan landasan atas layanan bimbingan dan 

konseling.  
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b. Landasan Filosofis 

Landasan Fisofis merupakan landasan yang memberikan arahan serta 

pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan 

bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, baik secara 

logis, etis, maupun estetis.  

James Cribbin mengemukakan prinsip-prinsip filosofis dalam Bimbingan yang 

dikutip oleh (Chodijah,2016:93) yaitu: 

1. Bimbingan hendaknya didasarkan kepada pengakuan akan kemuliaan dan harga 

diri individu (konseli) dan atas hak-haknya unutk mendapat bantuan. 

2. Bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan artinya 

bahwa bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan 

3. Bimbingan harus peduli terhadap hak-hak setiap konseli yang meminta bantuan 

atau pelayanan. 

4.Bimbingan bukan preogratif khusus kelompok kesehatan mental. Bimbingan 

dilaksanakan melalui kerjasama, yang masing-masing bekerja berdasarkan 

keahlian atau kompetensinya sendiri. 

5. Fokus bimbingan adalah embantu individu dalam  merealisasikan potensi 

dirinya. 

6. Bimbingan merupakan elemen pendidikan yang bersifat individualisasi, 

personalisasi, dan sosialisasi. 
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c. Landasan Religius 

Landasan Religius merupakan lanadsan dimana menetapkam konseli sebagai 

makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya 

bimbingan dan konseling. Hal-hal yang ditekankan dalam pembahasan Landasan 

Religius yaitu: 

1. Keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan, 

2. Sikap yang mendorong perkembangan dan perikehidupan manusia berjalan ke 

arah dan sesuai dengan kaidan-kaidah agama, dan 

3. Upaya memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal 

suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan 

kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah 

individu. 

 

d. Landasan Psikologis 

Landasan Psikologis ini merupakan landasan yang dapat memberikan 

pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran. 

Beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah: 

1. Motif dan motivasi  

Motif dan motivasi ini berkenaan dengan dorongan atau faktor yang membuat 

seseorang untuk berprilaku, baik motif primer yaitu motif yang didasari oleh 

kebutuhan individu yang dimilikinya sejak lahir seperti rasa lapar, bernapas, 

dan lainnya, maupun motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar seperti 

memperoleh informasi, mempunyai keterampilan, dan lainnya.  
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2. Pembawaan dan Lingkungan 

Pembawaan dan lingkungan ini berkenaan dengan faktor yang membentuk dan 

mempengaruhi individu. Pembawaan ialah segala sesuatu hal yang dibawa 

sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan mencakup aspek psikofisik 

seperti warna kulit, golongan darah dan lainnya. Karena lingkungan pun tak 

semuanya kondusif sehingga pembawaan individu pun bisa tak berkembang 

dan membuat potensi bawaannya ini sia-sia. 

3. Perkembangan Individu 

Perkembangan individu ini bekenaan dengan proses tumbuh dan 

berkembangnya individu sejak masa pranatal hingga diakhir hidupnya. Aspek 

yang berkaitan dengan perkembangan individu ini antar lain aspek fisik dan 

psikomotorik, bahasa dan kognitif, moral dan sosial. Dalam menjalankan 

tugasnya ini, konselor atau pembimbing harus memahami berbagai aspek 

individu tersebut serta keterkaitannya dengan faktor pembawaan dan 

lingkungan. 

4. Belajar 

Belajar merupakan salah satu hal yang mendasar dalam psikologi. Dengan 

belajar, maka individu akan mencapai penguasaan baru dan itu merupakan 

tanda-tanda proses perkembangan. Untuk terjadinya proses belajar ini 

diperlukan prasyarat belajar baik berupa kematangan dalam suatu ilmu yang 

telah dipelajarinya maupun peningkatan dari proses belajar sebelumnya. 
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5. Kepribadian 

Menurut Gordon W. Allport dari hasil penelitian pustakanya ditemukan 

rumusan dari kepribadian yaitu kepribadian adalah organisasi dinamis dalam 

diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan cara yang menarik 

dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang dimaksudkan menarik 

disini adalah dimana kualitas perilaku ini membedakan dengan individu 

lainnya. Hal yang menarik ini didukung oleh keadaan struktur psikofisiknya 

seperti konstitusi dan kondisi fisik, hormon, tampang, segi kognitif dan 

afektifnya yang saling berkaitan sehingga menentukan kualitas tindakan atau 

perilaku individu dalam interaksinya dengan lingkungan. 

 

e. Landasan Sosial-Budaya  

Landasan Sosial Budaya merupakan landasan yang dapat memberikan 

pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan 

sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Seorang individu pada 

dasarnya merupakan produk lingkungan sosial-budaya tempat ia hidup.  

Namun menurut DR. Siti Chodijah (Chodijah,2016:135-138), kebutuhan akan 

bimbingan timbul karena adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh individu 

yang terlibat dalam kehidupan masyarakat. Semakin rumit struktur masyarakat 

dan keadaannya, semakin banyak dan rumit pulalah masalah yang dialami oleh 

individu dalam lingkungan masyarakatn tersebut. Faktor yang menambah 

rumitnya masalah tersebut adalah: 
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1. Perubahan Konstelasi Keluarga, yaitu dimana fungsi dalam keluarga tidak 

berjalan dengan baik dan menyebabkan rusaknya keutuhan keluarga. Fungsi-

fungsi dalam keluarga yang harus dijaga itu ialah fungsi kegamaan, fungsi 

sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsin reproduksi, 

fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan 

lingkungan. 

2. Perkembangan Pendidikan, yaitu dimana pendidikan mengalami perkembangan 

yang tidak dipungkiri menimbulkan beberapa masalah. Perkembangan 

pendidikan ini tampak dalam tiga arah yaitu arah meninggi yaitu 

bertambahanya kesempatan dan kemungkinan bagi murid untuk mencapai 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi, arah meluas yaitu tampak dalam 

pembagian sekolah dalam berbagai jurusan khusus yang menimbulkan 

perlunya bimbingan untuk memilih jurusan yang tepat bagi setiap murid, arah 

mendalam yaitu tampak dalam berkembanganya ruang lingkup dan keragaman 

dan kerumitan dalam setiap bidang studi. 

3. Dunia Kerja, perkembangan dan perubahan dalam dunia kerja ini menyebabkan 

munculnya masalah sehingga memerlukan bimbingan. Perubahan itu 

diantaranya yaitu semakin berkurangnya kebutuhan terhadap para pekerja yang 

tidak memiliki keterampilan, meningkatnya kebutuhan terhadap para pekerja 

yang profesional dan memiliki keterampilan teknik, berkembanganya berbagai 

jenis pekerjaan sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang maju, 

berkembangnya perindustrian di berbagai daerah, berbagai jenis pekerjaan 
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yang baru memerlukan cara pelayanan yang baru, dan seakin bertambahanya 

jumalah para pekerja yang masih muda. 

 

f. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Layanan Bimbingan dan Konseling merupakan kegiatan yang memiliki dasar-

dasar keilmuan, menyangkut teori-teorinya, pelaksanaan kegiatannya, maupun 

pengembangan-pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Bimbingan 

dan Konseling merupakan ilmu yang bersifat “multireferensial”. Beberapa dispilin 

ilmu lain telah memberikan sumbangan bagi perkembangan teori dan praktik 

bimbingan dan konseling seperti Psikologi, Ilmu Pendidikan, Statistik, Filsafat, 

Sosiologi, Antropologi, hingga Ilmu Hukum dan Agama. Dengan adanya landasan 

ilmiah dan teknologi, menjadikan pula peran konselor sebagai seorang ilmuwan 

sehingga diharuskan megembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan 

dan konseling baik berdasarkan hasil pemikiran kritisnya maupun melalui 

berbagai bentuk kegiatan penelitian. 

 

g. Landasan Pedagogis 

Landasan  pedagogis dalam layanan Bimbingan ini ditinjau dari tiga segi, yaitu 

pendidikan sebagi upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah 

satu bentuk kegiatan pendidikan, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan 

konseling, pendidikan lebih lanjutsebagai inti tujuan layanan bimbingan dan 

konseling. 
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3. Fungsi dan Tujuan Bimbingan 

Dalam praktiknya, Bimbingan ini tentunya mempunyai fungsi untuk 

kehidupan individu menjadi lebih baik lagi. Fungsi Bimbingan ini mencakup 

seluruh aspek kehidupan dari setiap individu. Berikut adalah Fungsi Bimbingan 

yang dikemukakan oleh (Nurihsan, 2011:8-9) yaitu: 

a. Fungsi Pengembangan merupakan fungsi bimbingan dalam mengembangkan 

seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu. 

b. Fungsi penyaluran merupkan fungsi bimbingan dalam membangun individu 

memilih dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan sesuai dengan 

minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam pelaksaan 

fungsi ini konselor perlu bekerjasama dalam pendidik lainnya di dalam 

ataupun di luar lembaga pendidikan. 

c. Fungsi adaptasi merupakan fungsi membantu para pelaksana pendidikan. 

Dengan  menggunakan informasi yang memadai mengenai individu, 

pembimbing atau konselor dapat membantu para pelaksana pendidikan untuk 

dapat memperlakukan individu secara tepat. 

d. Fungsi penyesuaian merupakan fungsi bimbingan dalam membant individu 

menemukan penyesuaian diri dan pengembangannya secara optimal. 

 

Sedangkan tujuan pemberian layanan bimbingan yaitu: 

a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta 

kehidupannya pada masa yang akan datang. 

b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliknya seoptimal 

mungkin. 

c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, 

serta lingkungan kerjanya 

d. Mengatasi hambatan serta kseulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian 

dengan lingkungan pendidkan, masyarakat ataupun lingkungan kerja. 
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Menurut (Chodijah,2016:36) Untuk mencapai tujuan-tujuan dalam proses 

bimbingan , setiap individu harus mendapatkan kesempatan untuk hal-hal berikut: 

a. Mengenal dan memahami potensi, kekuatan, serta tugas-tugasnya. 

b. Mengenal dan memahami potensi-potensi yang ada di lingkungannya. 

c.  Mengenal dan menentukan tujuan, rencana hidupnya, serta rencana pencapaian 

tujuan tersebut. 

d.  Memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri 

e. Menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, lembaga tempat 

bekerja dan masyarakat 

f.  Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutatn dari lingkungannya 

g. Mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara tepat, 

teratur, dan optimal. 

  

 Sedangkan tujuan Bimbingan menurut pendapat lain yang dikutip oleh 

(Satriah,2016:32) yaitu: 

a. Individu  mampu merencanakan kegiatannya untuk penyelesaian dalam bidang 

pendidikan, karir serta untuk hiudp di masa yang akan datang 

b. Individu mampu mengoptimalkan seluruh potensi dan kekuatan yang ada pada 

dirinya semaksimal mungkin 

c. Individu mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya seperti lingkungan 

sosial, pendidikan, serta lingkungan kerjanya 

d. Individu mampu menyelesaikan kesulitan serta hambatan yang dihadapi dalam 

proses penyesuaiaannya dengan lingkungan. 

 

4. Unsur-Unsur Bimbingan  

Dalam proses bimbingan, tentunya terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan 

untuk terciptanya proses bimbingan yang baik dan tercapainya tujuan-tujuan dari 

proses bimbingan itu sendiri. Unsur-unsur bimbingan ini menjadi dasar dalam 
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proses bimbingan, hal ini dikarenakan setiap unsurnya saling berkaitan satu sama 

lain. Menurut (Enjang &Mujib,2009:73-84), Unsur-Unsur Bimbingan yaitu: 

a. Pembimbing  (Da’i) 

 Pembimbing atau konselor agama secara fungsional dapat diartikan sebagai 

penolong dalam mencocokan perilaku dengan tuntutan ajaran yang datang 

dari Allah, pemberi petunjuk ke jalan yang datang dari Allah, pembimbing 

dalam menjalankan ajaran yang datang dari Allah. Mengingat dalam proses 

bimbingan terdapat unsur mempengaruhi orang lain, maka untuk menjadi 

pembimbing diperlukan lah sifat-sifat yang harus terdapat dalam diri 

pembimbing yaitu (1) sifat nafsiyah yaitu dimana seorang pembimbing harus 

memiliki suasana kepribadian yang sempurna baik lahir maupun batin yang 

mencerminkan sikap keislaman antara lain memiliki ilmu tentang Al-Qur’an, 

Sunnah dan segala pengetahuan ajaran yang bersumber dari keduanya, 

mengamalkan ilmu yang dimilikinya, ikhlas dalam bersumber amal, teguh 

pendirian (istiqomah), pemaaf dan toleran, lemah lembut (tawadhu), terhindar 

dari keinginan rendah terhadap urusan duniawi, semangat, berdaya dan 

optimis, qanaah, shabar, terampil berkarya, berbicara seperlunya, memelihara 

diri dari perbuatan tercela, jujur, berpenampilan tenang, teliti, hati-hati dan 

terpercaya. (2) Sifat Jasadiyah yaitu pembimbing yang harus memiliki 

kondisi badan yang sehat dari berbagai penyakit yang membuat orang lain 

menjauhkan diri dari pergaulan dengan dirinya. (3) Sifat Ijtimaiyah yaitu 

pembimbing diharuskan memiliki kesempurnaan perilaku dalam interaksi 

dengan orang lain sebagai anggota masyarakat, sifat ini antara lain berbudi 
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pekerti baik, berteman dengn orang baik, mencintai orang lain seperti 

mencintai dirinya, menepati janji, dermawan, berani dalam mengatakan 

kebenaran, dan disiplin dan bertindak logis serta sistematis.  

b. Terbimbing atau  Mad’u  

Terbimbing adalah individu yang terbimbing atau yang dibimbing oleh 

seorang pembimbing. Dalam hal ini pembimbing penting memahami kondisi 

terbimbing sebab terbibinglah yang mempunyai masalah atau yang diberi 

bantuan sehingga ada proses bimbingan. 

Mad’u dapat dibedakan menjadi berbagai segi dan tingkatan, hal ini 

dikemukakan oleh (Ardi,2015:61-75). Pembagian dan tingkatan mad’u 

tersebut yaitu: 

1. Mad’u Berdasarkan Usia  

2. Mad’u Berdasarkan Tingkat Ekonomi  

3.  Mad’u Berdasarkan Mata  

4.  Mad’u Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

  5. Mad’u Berdasarkan Jenis Kelamin  

6. Mad’u Berdasarkan Wilayah Tinggal  

7.  Mad’u Berdasarkan Jumlahnya  

8.  Mad’u Berdasarkan Sikapnya terhadap  

 Perlunya mengetahui berbagai macam jenis mad’u ini untuk mencapai 

proses bimbingan yang baik, karena dalam proses bimbingan diperlukan 

materi, metode yang sesuai dengan kondisi mad’u 

c. Metode atau Ushlub 
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 Metode adalah sesuatu yang menghubungkan pesan antara pebimbing dan 

terbimbing. Pada dasarnya metode dibagi atas lima bagian yaitu metode 

hanyalah suatu pelayanan, suatu jalan atau suatu alat saja, tidak ada metode 

yang seratus persen baik, metode yang paling sesuai pun belum menjamin 

hasil yang baik, suatu metode tidak akan sesuai antara satu individu dengan 

individu lainnya, dan penerapan metode tidak akan berlaku untuk selamanya. 

Dalam menerapkan metode pun seorang pembimbing tentunya harus 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: 

1. Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. 

2. Sasaran dengan segala kebijakan, pemerintah, tingkat usia, pendidikan, 

peradaban, dan lainnya. 

3. Media dan fasilitas (logistik) yang tersedia. 

4. Situasi da kondisi yang beranekaragam keadaannya. 

5. Kepribadian dan kemampuan seorang pembimbing. 

d. Materi atau Maudu 

Materi adalah isi pesan yang disampaikan oleh pembimbing terhadap 

terbimbing. Isi pesan yang disampaikannya pun berkaitan dengan pemberian 

bantuan kepada mad’u atau konseli baik hal yang berkaitan dengan mental, 

spiritual, moral maupun hal lainnya. Melihat hal tersebut, dalam penyusunan 

materi, sebaiknya pembimbing harus memahami betul dan mengenai kondisi 

terbimbing yang akan dijadikan sasaran bimbingan, karena setiap individu 

atau kelompok mempunyai struktuir nilai dan potensi atau kemampuan dasar 

masing-masing yang dapat membantu kelancaran proses bimbingan.  
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e. Media atau Washilah 

Media adalah alat atau sarana untuk menyampaikan sesuatu, termasuk di 

dalamnya materi tentang bimbingan agama. Ketentuan, etika yang mesti 

dijaga oleh Da’i berkaitan dengan Media yang dikutip oleh 

(Enjang&Aliyudin,2009:95) yaitu: 

1. Media tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

2. Dalam menggunakan media tidak menjurus kepada hal-hal yang tidak 

semestinya, baik yang tidak diperbolehkan dalam agama maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Dapat digunakan dengan baik. 

4. Media yang sesuai dengan situasi mad’u. 

5. Media menjadi perantara untuk menghilangkan kesesatan mad’u. 

6. Jelas dalam tahapan-tahapan penggunaannya. 

7. Media yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi mad’u baik yang 

berkiatan dengan adatnya, kepercayaannya, dan kebudayaannya. 

8. Dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan waktu. 

 

B. Mentoring Agama 

1. Pengertian Mentoring 

Mentoring berasal dari kata “mentor” atau “tutor” yang mengandung arti 

pembinaan kelompok kecil. Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia mentor 

diartikan penasihat. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kata 

mentor diartikan pembimbing atau pengasuh. 
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Menurut Smith dalam Aiman Ghalib (2011:5) mentoring adalah suatu proses 

interaksi antara mentor (individu yang lebih berpengalaman) dengan mentee 

(peserta mentoring)  untuk  membantu  mengembangkan  beberapa  hal  yang 

diantaranya  adalah  pengembangan  diri,  pengetahuan  dan  memperbesar 

jaringan, serta pencapaian prestasi dan karir. Secara istilah, mentoring pun 

diartikan dengan berbagai pengertian, yaitu: 

a. hubungan dua arah, interaktif, berbagi ide, dan hubungan sukarela yang 

berbasis saling menghormati dan kepercayaan (sebuah sistem dukungan 

proaktif). 

b. bersifat unik, personal dan hubungan  yang cukup pribadi berbeda dengan 

konsep hubungan orangtua – anak. 

c. suatu  jalan  membantu  siswa  dalam  menemukan  jalan  hidupnya;berbeda 

dengan  memberitahu  mereka  apa  yang  harus  dilakukan (telling them what 

to do).  

Ruswandi  dan  Adeyasa  (2012: 11)  mengatakan  mentoring merupakan  

salah  satu  sarana tarbiyah  Islamiyah (pembinaan  Islami), yang didalamnya 

dilakukan pembelajaran Islam. Orientasi dari mentoring itu sendiri adalah 

pembentukan karakter dan kepribaian  Islami peserta mentoring (syakhsiyah 

Islamiyah). Mentoring  secara  umum  merupakan kegiatan  pendidikan  dalam  

perspektif lebih  luas  dengan  pendekatan saling  menasehati.  

National Mentoring Partnship (Rani Rusdini:2010:27) mendefinisikan 

mentoring sebagai bentuk hubungan yang dilandasi saling rasa kepercayaan yang 

terstruktur yang melibatkan remaja dimana proses ini menawarkan bimbingan, 
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dukungan dan memberikan semangat yang bertujuan mengembangkan 

kompetensi dan karakter dari peserta mentoring.  

Apabila dikaitkan dengan mentoring Islam, maka mentoring Islam 

merupakan salah satu saran tarbiyah islamiah (pembinaan Islami) yang 

didalamnya ada proses belajar, orientasi dari mentoring Islam itu sendiri adalah 

pembentukan karakter dan kepribadian Islami peserta mentoring. 

Kegiatan mentoring yang dikenal saat ini adalah sebagai satu bentuk kegiatan 

keagamaan yang berupa suatu kelompok pengajian Islam. Jumlah kelompoknya  

dibatasi yakni tidak lebih dari 12 orang. Kegiatan mentoring yang kini 

berkembang sering disebut pula sebagai “Halaqoh”.  

Istilah “Halaqoh” ini dijelaskan pula oleh Nugroho W. Yaitu sebagai sebuah 

kelompok pengajian atau mentoring agama Islam yang berjumlah maksimal 12 

orang dengan keanggotaannya yang relatif tetap dalam jangka waktu tertentu. 

Halaqoh ini dipimpin oleh seorang guru pembimbing. Satu Halaqoh dipimpin oleh 

satu guru pembimbing yang biasa disebut pula sebagai murabbi atau mentor 

(Widiantoro,2004:70). 

Satria  Hadi  Lubis   (2010:  16)  mendefinisikan pula  kata mentoring  adalah  

kata  yang  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu Halaqah (lingkaran)  atau usrah, 

sebuah  istilah  yang  ada  hubungannya  dengan dunia pendidikan, khususnya 

pendidikan atau pengajaran Islam (tarbiyah Islamiyah).  Istilah  mentoring  

(halaqah)  biasanya  digunakan  untuk menggambarkan  sekelompok  kecil  

muslim  yang  secara  rutin  mengkaji ajaran  Islam.  Beberapa kalangan 

menyebutkan, halaqah/usrah disebut juga mentoring, ta’lim, pengajian kelompok. 
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Dari berbagai penjelasan diatas, maka mentoring adalah  sebuah kegiatan 

pembinaan dalam sebuah kelompok  kecil  yang  terdiri  dari  3- 12  orang dalam  

satu  kelompok,  dengan  tujuan  agar  mampu  mengembangkan dirinya untuk 

membentuk kepribadian yang Islami pada seluruh peserta mentoring. 

Mentoring menjadi salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari 

Bimbingan Konseling, khususnya Bimbingan Konseling Keagamaan. Hal ini 

dikarenakan berbagai hal yang dilihat dari beberapa sisi yang telah dijelaskan pula 

diatas yaitu: 

a.  Dalam Bimbingan Konseling Keagamaan terdapat unsur-unsur yang 

berkaitan erat seperti pembimbing atau konselor dengan materi, metode, 

media dan konseli. Dalam mentoring pun terdapat unsur-unsur yang berkaitan 

erat yaitu mentor, dengan materi, metode, media dan peserta mentoring. 

b. Dalam Bimbingan Konseling Keagamaan konselor bertugas sebagai 

pembimbing yaitu orang yang memberikan arahan kepada konseli terkait 

kesulitan dalam hidup ataupun dalam upaya untuk mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki konseli berkaitan dengan keagamaan konseli. 

Dalam mentoring pun pembimbing bertugas memberikan pembinaan dan 

pemahaman menenai kesilaman kepada peserta mentoring. 

c. Dalam proses Bimbingan Konseling Keagamaan tentunya menggunakan 

teknik-teknik seperti diskusi kelompok, ceramah. Begitu pula dengan 

mentoring yang yang menggunakan teknik yang serupa dengan Bimbingan 

Konseling Keagamaan namun dibuat lebih sederhana melihat anggotanya 

yang dibatasi. 
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d.   Dalam prosesnya ini, Bimbingan Konseling Keagamaan tentunya terdapat dua 

jenis yaitu Bimbingan dan Konseling Individu dan kelompok. Melihat dari 

jenisnya tersebut sudah jelas terdapat kesamaan antara Bimbingan Konseling 

Keagamaan dengan mentoring, karena mentoring pun berbentuk kegiatan 

kelompok yang sama dengan salah satu jenis dari Bimbingan Konseling 

Keagamaan. 

e.   Dalam Bimbingan Konseling Keagamaan terdapat tujuan yang ingin dicapai 

dalam proses Bimbingan yaitu membantu menghilangkan kesulitan serta 

mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki berkaitan dengan 

kegamaan konseli sehingga terciptanya diri konseli yang mendapatkan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam mentoring bertujuan untuk 

memberikan pemahaman dan meningkatan pemahaman keislaman sehingga 

peserta mentoring lebih taat dalam beribadah dan mendapatkan kebahagiaan 

di dunia dan akhirat. 

 

2. Tujuan Mentoring 

Tujuan inti dari kegiatan mentoring adalah untuk membentuk kepribadian 

yang Islami bagi seluruh peserta mentoring, namun kegian mentoring pun 

mempunyai berbagai tujuan lain, yaitu : 

a. Untuk membina dasar-dasar aqidah, akhlak, ibadah dan tsaqofah (wawasan) 

dari perserta mentoring. 

b. Untuk melaih dan membiasakan para peserta untuk mengaktualisasikan 

dirinya dalam mewujudkan nilai keislaman. 
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Adapun menurut Nugroho Widiyantoro, tujuan dari kegiatan mentoring 

adalah untuk membentuk kepribadian dan jiwa yang tangguh dalam berjuang di 

tengah lingkungan masyarakat dengan penuh ras sabar serta siap berjuang untuk 

menghadapi ujian di dalam kehidupannya (Widiyantoro,2004:20).  

Secara singkat tujuan dari mentoring pun adalah untuk mencetak 10 profil 

kualitas kader atau peserta mentoring yang dirumuskan oleh Hasan AL-Bana 

(Widiyantoro,2004:78-79) , yaitu: 

a. Salimun Akidah (akidah yang lurus) 

b. Shahihul ibadah (ibadah yang benar) 

c. Matinul Khuluq (akhlaq yang tangguh) 

d. Qadirun ‘alal Kasbi (bermata pencaharian) 

e. Mutsaqqaful Fikri wawasan yang luas 

f. Qawiyul Jismi (jasmani yang kuat) 

g. Mujahidun lil Nafsi (memerangi hawa nafsu) 

h. Munadzam fi Syu’unihi (mengatur urusannya) 

i. Harisun ‘ala Waqtihi (pandai menjaga waktu) 

j. Nafi’un li Ghairihi (bermanfaat bagi orang lain). 

 

  

3. Metode Mentoring 

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan dan kreatifitas mentor. Namun, metode ini pun dapat 

dikembangkan oleh peserta mentoring. Berikut adalah beberapa metode yang 

digunakan dalam mentoring adalah sebagai berikut (Rani Rusdini,2010:28): 

A. Ceramah atau Kuliah, yaitu metodementoring yang dilakukan dengan 

penyampain materi yang sifatnya searah (komunikasi satu arah) 

B. Diskusi, yaitu proses pertukaran pendapat, perasaan dan pengalaman antara 

dua orang atau lebih tentang topik tertentu, disini terjadi komunikasi dua arah 

anatar mentor dan peserta mentoring 

C. Permainan peran (role play), yaitu metode latihan yang dimaksudkan untuk 

menempatkan seseorang pada situasi tertentu seolah-olah menggambarkan 

situasi yang sebenarnya. 



47 
 

 

D. Studi Kasus, yaitu metode dimana peserta dihadapkan pada suatu kasus 

tertentu dan diberikan informasi-informasi yang dibutuhkan peserta unutk 

menilai, mempelajari, dan berusaha memecahkan kasus tersebut. 

E. Tanya Jawab, yaitu metode untuk menunjang metode ceramah dan diskusi 

yang dilakukan. Seorang mentor pun dapat memberikan pertanyaan kepada 

peserta mentoring untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah 

disampaikan itu dapat diserap atau dipahami oleh peserta. 

F. Penugasan, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui pemahaman 

peserta dan untuk mengebangkan kreatifitas dan kemandirian peserta.  

G. Game, yaitu metode dimana peserta diminta mengerjakan suatu bentuk 

permainan tertentu yang didalamnya terdapat konsep materi yang akan 

disampaikan. 

H. Tim pendengar, yaitu metode yang terdapat proses yang kompleks yang 

melibatkan being mindfull, penerimaan pesan secara fisik, pemiliham dan 

penyusunan informasi, menafsirkan komunikasi, merespon dan mengikatnya. 

I. Debat, yaitu metode dimana melibatkan dua pihak yang bertentangan 

didalamnya terjadi pengujian argumentasi. 

 

4. Model Mentoring 

Evolusi mentoring telah meningkat pada dasawarsa ini dan saat ini banyak 

model mentoring. Model-model mentoring yang berkembang saat bini yaitu (Rani 

Rusdini,2010:30-34) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tingkatan dalam formalitas 

1) Mentoring informal (informal or casual mentoring) 

2) Mentoring formal (formal mentoring) 

 

b. Berdasarkan fungsi dan tujuan dari mentoring 

1) Mentoring pendidikan atau akademik (educational or academic mentoring) 

2) Mentoring karir (career mentoring) 

 

c. Mentoring pengembangan pribadi (personal development mentoring) 

d. Mentoring berdasarkan kebudayaan dan kepercayaan (cultural and faith base 

mentoring) 

e. Berdasarkan tempat pelaksanaan mentoring  

1) Mentoring berdasarkan komunitas (community based mentoring) 

2) Mentoring sekolah (school mentoring) 

3) Mentoring kerja (work place mentoring) 

4) Mentoring internet (internet mentoring) 
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f. Berdasarkan jumlah peserta mentoring 

1) One-to-one mentoring 

2) Group mentoring 

3) Family mentoring 

 

 

 

 

5. Tahapan-Tahapan Mentoring 

Dalam kegiatan mentoring, seluruh kegiatan tidak akan secara langsung 

terbentuk dengan baik. Selain memerlukan tujuan yang jelas, metode serta 

memilih dari berbagai macam model yang ada, dalam kegiatn mentoring pun 

terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan dalam mentoring ini terdiri 

dari dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksaan kegiatan. Tahapan 

tersebut dijelaskan sebagai berikut (Rani Rusdini, 2010:34-38): 

a. Tahap Persiapan, terdiri dari beberapa langkah yaitu: 

1. Langkah atau tahap awal diselenggarakan untuk pembentukan kelompok 

sampai dengan mengumpulkan para peserta yang sudah siap melaksanakan 

kegiatan kelompok.  Langkah awal ini dimulai dengan penjelasan tentang  

program mentoring bagi para peserta, pengertian,tujuan, dan kegunaan 

mentoring.  

2. Perencanaan kegiatan mentoring, meliputi: 

a. Materi mentoring; 

b. Tujuan yang ingin dicapai; 

c. Sasaran kegiatan; 

d. Bahan atau sumber bahan untuk mentoring; 

e. Rencana penilaian 

f. Waktu dan tempat 

 

3.  Pelaksanaan Kegiatan  
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Kegiatan yang telah direncanakan itu selanjutnya dilaksanakan melalui 

kegiatan berikut: 

a. Persiapan menyeluruh yang meliputi persiapan fisik (tempat dan 

kelengkapannya); persiapan bahan,  persiapan keterampilan, dan persiapan 

administrasi. Mengenal persiapan keterampilan untuk penyelenggaraan 

mentorin, guru pembimbing diharapkan mampu melaksanakan teknik-teknik 

berikut: 

1. Teknik umum yaitu “Tiga M” mendengar dengan baik, merespon secara 

penuh, merespon secara tepat dan positif dorongan minimal; penguatan; dan 

keruntutan. 

2. Refleksi perasaanmerupakan suatu usaha mentor untuk menyatakn dalam 

bentuk kata-kata yang segar dan sikap yang diperlukan terhadap peserta 

mentoring. Refleksi perasaan positif ditunjukan oleh mentor dalam mentoring 

melalui pernyataan persetujuan atas apa yang disamapaikan oleh peserta 

mentoring. 

3. Keterampilan memberi tanggapan: mengenal perasaan peserta; 

mengungkapkan perasaan sendiri dan merefleksikan. 

4. Keterampilan memberikan pengarahan; memberikan informasi; 

memberikan nasihat; bertanya secara langsung dan terbuka; mempengaruhi 

dan mengajak; menggunakan contoh pribadi; memberikan penafsiran; 

mengkonfrontasikan; mengupas masalah; dan menyimpulkan. Satu hal lagi 

yang perlu diperhatikan ialah keterampilan memantapkan asas kerahasiaan 

kepada seluruh peserta. 
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b. Pelaksaan tahap-tahap kegiatan 

Tahap Pertama :pembentukan 

Temanya pengenalan, pelibatan dan pemasukan diri. Meliputi kegiatan: 

1. Mengungkapakan pengertian dan tujuan mentoring; 

2. Menjelaskan cara-cara dan asas-asas mentoring 

3. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

4. Teknik khusus; dan 

5. Permainan penghangatan/pengakraban 

 

Tahap kedua;peralihan, meliputi kegiatan; 

1. Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya; 

2. Menawarkan atau mengamati apakah para peserta sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya; 

3. Membahas suasana yang telah terjadi; 

4. Meningkatkan keikutsertaan peserta; dan 

5. Jika diperlukan dapat kembali ke beberapa aspek tahap pertama atau tahap 

pembentukan. 

 

Tahap ketiga: meliputi kegiatan  

1. Pemimpin mengemukakan suatau masalah atau topik; 

2. Tanya jawab antar peserta mengenai hal-hal yang belum jelas  

3. Peserta membahas masalah atau topik secara mendalam dan tuntas 

4. Kegiatan selingan 

 

4. Evaluasi Kegiatan 

Penilaian terhadap mentoring berpotensi pada  perkembangan positif yang 

terjadi pada diri peserta. Lebih  jauh penilaian terhadap mentoringlebih 

bersifat penilaian “dalam proses” yang dapat dilakukan melalui: 

a.  Mengamati partisipasidan aktivitas peserta selama kegiatan mentoring; 

b. Mengungkapkan kegunaan mentoring bagi mereka dan perolehan mereka 

sebagai hasil dari keikutsertaan mereka; 

c.  Mengungkapak pemahaman peserta atas materi yang telah dibahas; 

d. Mengungkapkan minat dan sikap mereka tentang kemungkinan kegiatan 

lanjutan; dan 

e.  Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan mentoring 

 

5. Analisis dan Tindak Lanjut  

Hasil penilaian kegiatan mentoring perlu dianalisis untuk  mengetahui lebih 

lanjut mengenai kemajuan peserta dalam proses mentoring.  
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6. Dinamika Pembimbing 

Mentoring merupakan gerbang awal pembinaan keislaman. Karena posisinya 

yang cukup krusial tersebut, maka kualitas keberjalanan proses mentoring 

merupakan hal yang sangat penting. Dinamika mentoring ini diperlukan agar 

peserta mnetoring tidak merasa jenuh dengan proses mentoring. Sehingga 

dinamika mentoring ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 

proses mentoring. 

Dinamika dalam proses mentoring ini dapat dilakukan dengan membuat 

terobosan baru yang akan merubah suasana mentoring menjadi lebih nyaman baik 

untuk mentor maupun untuk peseeta mentor itu sendiri. Terbosoan baru tersebut 

dapat dilakukan dengan merubah metode dan teknik dalam proses mentoring 

dalam jangka waktu tertentu. Untuk menciptakan suatru dinamika yang baik 

dalam proses mentoring tentunya diperlukan kerjasama yang baik antara mentor 

dan peserta mentor, khususnya diperlukan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang 

mentor. 

 

7. Problematika Mentoring 

Proses mentoring tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam 

keberjalanannya itu terkadang timbul problematika-problematika yang membuat 

proses mentoring tersebut tidak efektif.  Problematika ini biasanya muncul dari 

ketiga faktor yaitu mentor, materi dan peserta mentoring. 

a) Mentor merupakan stakeholder utama dalam mentoring. Baik buruknya 

keberjalan mentoring sangat ditentukan oleh mentor. Tetapi jika yang 
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bermasalah adalah mentornya, maka mentoring tersebut akan tidak jalan sama 

sekali. Itulah salah satu alasan kenapa mentor adalah stakeholder utama 

dalam kegiatan mentoring. Sebenarnya bukan karena hanya alasan itu saja 

yang membuat mentor merupakan "stakeholder utama" program mentoring di 

dalam dakwah kampus. Tetapi karena mentorlah yang berinteraksi langsung 

dan membina para peserta mentoring tersebut.  Beberapa contoh pobelmatika 

mentoring yang disebabkan oleh mentor adalah sebagai berikut. Pertama, 

ketidakberjalan mentoring yang disebakan oleh ketidakhadiran mentor. 

Kedua, adalah materi atau suasana mentoring yang kurang kondusif.  

b) Materi merupakan hal atau bahasan yang akan diberikan oleh mentor kepada 

pesertanya. Dalam hal ini, materi menjadi problematika dalam mentoring 

karena materi yang disampaikan ini kerap kali tidak sesuai dengan kebutuhan 

peserta, sehingga peserta tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan mentoring. 

c) Peserta mentoring merupakan pokok utama setelah mentor karena menjadi 

salah satu alasan dalam terciptanya mentoring yang baik. Dalam hal ini, yang 

menjadi problematika dala hal peserta ini karena peserta yang tidak 

bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan mentoring, selain itu peserta yang 

tidak aktif dalam proses kegiatan mentoring. 

   

C. Spiritualitas 

1. Pengertian Spiritulitas 

Spiritualitas secara bahasa berasal dari kata spirit atau spiritus yang 

mengandung pengertian:  nafas, udara, angin, semangat, kehidupan, pengaruh, 
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antusiasme, atau nyawa yang menyebabkan hidupnya seseorang. Dari 

serangkaian kata itu spirit mengandung makna kiasan yang berarti semangat atau 

sikap sebagai hal yang mendasari sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia. 

Secara istilah pengertian spiritualitas ini sangatlah luas tergantung dari konteks 

dan kajiannya (Arifin,2015:10). 

Menurut Achiryani S.Ahmad yang dikutip dalam (Arifin,2015:10-11) 

spiritualitas adalah : 

1. Keyakinan di dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha 

Pencipta 

2. Sumber kekuatan dasar yang memotivasi, mempengaruhi gaya hidup, sikap, 

hubungan seseorang. 

3. Kumpulan dimensi nilai-nilai yang dapat mepengaruhi sikap seseorang dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Beberapa Para Ahli pun mengemukakan pendapatnya mengenai spiritualitas 

yang dikutip oleh (Jalaludin,2012:330) yaitu: 

a. Ingersoll menyatakan, spiritualitas diartikan sebagai wujud dari karakter 

spiritual, kualitas dan sikap dasar. 

b. Winner menyatakan, spiritualitas merupakan suatu kepercayaan akan adanya 

suatu kekuatan atau suatu yang lebih agung dari pada diri sendiri. 

c. Bollinger menyatakan, spiuritual sebagai kebutuhan terdalam diri seseorang 

yang apabila terpenuhiu individu akan menemukan identitas dan makna hidup 

yang penuh arti. 
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d.  Booth menyatakan, spiritual merupakan suatu sikap hidup yang memberi 

penekanan pada energi, pilihan kreatif dan kekutan penuh bagi kehidupan 

serta menekankan pada upaya penyatuan diri dengan suatu kekuatan yang 

lebih besar dari individual, suatu cocreatorship dengan Tuhan. 

Spiritualitas banyak dipahami sebagai aspek yang berkaitan aspek ketuhahan 

saja, namun spiritualitas pun mencakup aspek yang lain. Dalam aspek sosial, 

spiritualitas yang baik ditunjukkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya 

untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, serta senang berbuat 

baik kepada orang lain. Adapun spiritualitas dalam aspek individu yaitu 

munculnya rasa optimisme diri yang tinggi dan keinginan untuk dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya (Rusyidi,2015:10-11) 

Aspek yang dibahas dalam  spiritual sangatlah luas dan berkaitan erat dengan 

spirit. Sesuatu yang spiritual itu memiliki kebenaran yang abadi dan berkaitan 

dengan tujuan hidup manusia. Spiritualitas dapat merupakan ekspresi dari 

kehidupan yang di persepsikan lebih tinggi, lebih kompleks, atau lebih terintegrasi 

dalam pandangan hidup seseorang, dan lebih lagi daripada hal yang bersifat 

indrawi. Salah satu aspek dari menjadinya spiritual adalah memiliki arah tujuan 

hidup yang terus menerus meningkatkan kebijaksanaan dan kekuatan berkehendak 

dari seorang individu mencapai pada hubungan yang lebih dekat dengan 

ketuhanan dan alam semesta serta menghilangkan ilusi dari gagasan yang keliru 

yang timbul dari indera, perasaaan dan pikiran (Hasan,2006:289). 
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Spiritualitas ditemukan melalui suatu pencarian oleh individu akan arti dari 

sebuah eksistensi diri yang mendorongnya untuk menempatkan kepada konsep 

realitas yang lebih luas (Rusyidi,2015:40). 

Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat 

kerohanian atau kejiwaaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. 

Spiritualitas merupakan atau penceraan diri dalam mencapai tujuan dan makna 

hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan 

kesejahteraan seseorang.  

Spiritualitas merupakan kehidupan rohani (spiritual) dan perwujudannya 

dalam cara berfikir, perasaannya, berdoa serta berkarya. William Irwin Thomson 

pun menyebutkan bahwa spiritualitas bukanlah agama, namun spiritualitas tidak 

dilepaskan dari nilai-nilai kegamaan yang berarti adanya keterkaitan antara agama 

dan spiritualitas. 

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak yang membingungkan cara 

untuk meningkatkan spiritulitas atau menuju spiritual lebih tinggi. Dalam 

(Zonar&Marshall,2007:201-228) , enam cara untuk menuju spiritual lebih tinggi 

yaitu: 

a. Jalan Tugas, jalan ini berkaitan dengan rasa memiliki, kerjasama, memberikan 

sumbangan, dan diasuh oleh komunitas. Keamanan dan kestabian bergantung 

pada pengalaman perkerabatan kita dengan orang lain dan lingkungan kita, 

biasanya sejak kita masih bayi. 

b. Jalan Pengasuhan, jalan ini berkaitan dengan rasa kasih sayang, pengasuhan, 

perlindungan, dan penyuburan. 
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c. Jalan Pengetahuan, jalan pengetahuan ini merentang dari pemahaman akan 

permasalahan praktik umum, pencarian filosofis yang paling mendalam akan 

kebenarana sehingga pencarian spiritual akan penegtahuan mengenai Tuhan dan 

seluruh cara-Nya dan penyataan terakhir dengan-Nya ini melalui pengetahuan. 

d Jalan Perubahan Diri, jalan dimana seseorang yang melangkah di jalan 

perubahan adalah interaksi antara personal dan transpersonal dimana seseorang 

harus mengetahui mengenai diri dia sendiri untuk menjadi seseorang yang mandiri 

dan utuh. 

e. Jalan Persaudaraan, jalan ini menjadi jalan dimana seseorang menjalin 

hubungan dengan sisi yang lebih dalam yang tertanam dalam diri manusia. 

f. Jalan Kepempinan yang penuh pengabdian, jalan ini menjadi jalan dimana 

seseorang dapat mampu mencerahkan fikiran seseorang, dalam arti dapat 

memberikan bimbingan seseorang untuk dapat mendapatkan makna hidup yang 

lebih baik lagi. 

Untuk dapat meningkatakan spiritualitas tentunya perlulah diketahui 

Indikator Spiritual. Berikut ini adalah Indikator Spiritual yang dikemukakan oleh 

(Fethullah Gulen,2012:  yaitu: 

a. Mempunyai iman yang sempurna, Al-Quran menyatakan bahwa beriman 

kepada Allah SWT adalah tujuan utama dari penciptaan manusia dengan segala 

Ma’rifat, mahabbah, kerinduan, dan berbagai sifat rohaniyah yang dimiliki oleh 

makhluk Allah SWT. 

b. Memiliki cinta membara, merupakan obat yang serbaguna, demi mewujudkan 

sebuah kebangkitan baru. 
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c. Menyikapi ilmu dengan penuh pertimbangan, logika dan perasaan. Sikap 

seperti inilah yang menjadi kunci jawaban atas kecenderungan manusia yang 

terkadang terjebak dalam asumsi-asumsi yang “gelap”. 

d. Kembali menghadap pandangan ke arah alam semesta, umat manusia dan 

kehidupan, untuk kemudian memisahkan nyang benar, dan  yang salah secermat 

mungkin. 

e. Memiliki kebebasan berfikir dan selalu menjadikan kebebasan berfikir sebagai 

salah satu dasar utama tindakannya. Dalam hal ini harus tetap mengikuti 

peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah dalam 

Al-Quran dan Hadist nya. Kebebasan dan kesadaran manusia mengantarkan pada 

cita-cita yang baik. 

f.  Mampu mengedepankan musyawarah serta ruh dala kebersamaan. 

g. Pola pikir matematis. Dengan memiliki pola pikir matematis ini kita akan 

mengetahui fakta antara keterkaitan manusia dengan segala yang ada.  

Selain indikator spiritualitas, dalam peningkatan spiritualitas pun perlu 

diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam peningkatan spiritualitas. 

Menurut (Desmita,2013:277-278) faktor tersebut yaitu: 

a. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam 

kehidupan. 

b. Menemukan arti atau makna hidup. 

c. Menydarai kemamapuan untuk meggunakan sumber dan kekuatan dalam diri 

sendiri.. 

d. Mempunyai rasa keterikatan dengan diri sendiri maupun dengan Tuhan. 
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Spiritualitas menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan setiap individu. 

Spirirualitas yang terbangun dalam diri seorang individu dimanifestasikan dalam 

bentuk pola fikir dan sikapnya dalam kehidupan. Dengan seorang individu 

merasakan adanya rasa spiritualitas dalam dirinya hingga meningkat maka tujuan 

hidupnya akan jelas. 

 

2. Dimensi Spiritualitas 

Ada  13  dimensi  spiritualitas  menurut  Bennet  dan  Bennet  dalam Ratnakar 

dan Nair (2012), yaitu:  

1.  Gairah (Aliveness)     

2.  Kepedulian (Caring)  

3.  Belas kasih (Compassion)   

4.  Hasrat (Eagerness) 

5. Empati (Empathy)     

6. Ekspentansi (Expectancy)   

 7. Harmoni (Harmony)    

 8. Keceriaan (Joy) 

 9. Cinta (Love)      

10. Respek (Respect)  

11. Sensitivitas (Sensitivity)         

12. Toleransi (Tolerance)  

13. Kesediaan/kerelaan (Willingness)  
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Menurut R.T Scroll yang dikutip oleh (Arifin,2015:12) menyebutkan bahwa 

spiritualitas adalah sebuah konsep dengan terdiri dari dua dimensi yaitu: 

a) Dimensi vertikal adalah dimensi yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Tinggi yang menuntun kehidupan seseorang. 

b) Dimensi horizontal adalah dimensi yang menunjukkan hubungan seseorang 

dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungannya. 

Dimensi-dimensi spiritualitas yang diungkapkan oleh setiap tokoh tentunya 

berbeda. Perbedaan pendapat itu dirumuskan oleh (Rusyidi,2015:53) dan dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

 

Teble 2.1  

Dimensi Spiritualitas Menurut Para Ahli 

Tokoh Dimensi-Dimensi Spiritualitas Analisis 

Taylor& 

Lincoln 

Organisasi, non-organisasi, dan 

keyakinan 

Spiritualitas berada pada 

dimensi organisasi 

sosiologis, individu dan 

konsep keyakinan yang 

dibentuknya. 

Holt Dimensi keyakinan (belief) dan 

dimensi perilaku (behavioural). 

Dualisme dimensi 

spiritual dalam 

psikologis manusia, baik 

dalam bentuk pemikiran 
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internal dan perilaku 

nyata. 

Mauritzen Dimensi biologis, psikologis dan 

sosial 

Spiritualitas ada pada 

tiap level dimensi 

manusia , diimensi 

manusia dari dimneis 

fisik, mental dan sosial. 

Paloutzian Dimensi vertikal, dan dimensi 

horizontal 

Dualisme dimensi 

spiritual. Dimneis 

vertikal terkait dengan 

perasaan kebahagiaan 

karena kedekatan 

dengan Tuhan. Adapun 

dimensi horizontal 

terkait dengan persepsi 

tujuan hidup yang 

bersifat internal 

psikologis. 

Fitchett Keyakinan dan makna (belief and 

meaning), tindakan dan 

konsekuensi (vocation and 

consequences), pengalaman dan 

Dimensi spiritual berada 

pada seluruh aspek 

kehidupan manusia baik 

aspek internal berupa 
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emosi (experience and emotion), 

keberanian dan perkembangan 

(courage and growth), ritual dan 

praktik, masyarakat dan kekuasaan 

dan arahan. 

perilaku batin maupun 

eksternal berupa 

perilaku badan. 

Meravigla Dimensi teologis, psikologis, dan 

sosiologis. 

Tiga dimensi spiritual 

yang tidak terpisahkan 

baik dari aspek internal 

psikologis, keyakinan 

teologis dan eksternal 

sosiologis. 

 

3. Kebutuhan Manusia Terhadap Spiritualitas 

 Spiritualitas tertanam dalam diri manusia. Ada atau tidaknya pengaruh 

dalam kehidupan tergantung setiap individu itu sendiri. Spirittual hadir dan 

diperlukan dalam setiap kehiudpan manusia. Kebutuhan akan spiritual ini adalah 

kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi 

kewajiban agamanya, menjalin hubungan  penuh  rasa  percaya  dengan  Tuhan  

serta  kebutuhan  untuk mendapatkan  maaf  atau  pengampunan  dan  mencintai,  

kebutuhan  dasar spiritual manusia. Dalam pandangan Sayid Mujtaba Musawi 

Lari, sebenarnya spiritualitas merupakan kebutuhan manusia. Kebutuhan dan 

dorongan rohani yang telah ditempatkan kedalam jiwa manusia 

(Jalaluddin,2012:335). 
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 Kebutuhan spiritual secara rinci dijelaskan dalam (Arifin,2015:13), yaitu: 

a) Kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan 

memenuhi kewajiban agama serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau 

pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan 

Tuhan. 

b) Kebutuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan untuk mencintai 

dan dicintai serta rasa keterikatan. 

c) Kebutuhan untuk memberikan dan mendapatkan maaf. 

Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mencapai kehidupannya yang lebih 

bermakna, menjadi manusia yang lebih baik dan dekat dengan Allah. Spiritualitas 

mari faktor internal maupun ekternal.Faktor internal berupa perkembangan dari 

cara berfikir yang di dapat dari proses belajara setiap individu, sedangkan faktr 

eksternal berasal dari lingkungan sekitar dimana individu itu tumbuh dan 

berkembang dan menjadi suatu pandangan dalam hidupnya (Rusyadi,2015:49). 

Selain dari itu, faktor agama pun menjadi salah satu faktor yang memberikan 

pengaruh besar terhadap perkembangan spiritualitas. 

Spirirual menjadi dasar kebutuhan manusia dalam menjalani hidupnya. 

Menentukan jalan hidup yang akan ditempuh, memerlukan spiritualitas untuk 

dapat menimbang dan memilih hal-hal dalam kehidupan setiap individu. 

Kebutuhan akan spiritual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Usia. Usia ini menentukan tahap perkembangan spiritual yang ada pada diri 

setiap manusia. Tahap Perkembangan spiritual terdiri dari enam tahap yaitu 

(Hasan,2006:298): 
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1.   Intuitive-projective 

Pada tahap pertama, kepercayaan intuitif-proyektif (usia 3-7 tahun) masih 

terdapat kejiwaan yang belum terlindungi dari ketidaksadaran. Anak masih 

belajar untuk membedakan khayalan dan realitas sesungguhnya. 

2.   Mythical-literal  

Pada tahap kedua ini (usia sekolah), seseorang mulai mengembangkan 

keimanan yang kuat dalam kepercayaannya.  

3.   Sintetik konvensional 

Pada tahap ketiga (usia remaja) seseorang mengembangkan karakter 

keimanan terhadap kepercayaan yang dimilikinya. Karakter keimanan 

tersebut dikembangakan dengan cara mempelajari sistem kepercayaan dari 

orang lain disekitarnya namun pada tahap ini masih terbatas pada sistem 

kepercayaan yang sama. 

4.   Individuative-reflective 

Tahap keempat (usia 20-40 tahun) ini merupakan tahap percobaan dan 

pergolakan dimana seorang individu mulai mengembangkan tanggung jawab 

terhadap kepercayaannya serta perasaannya.  

5.   Konjungtif  

Pada tahap kelima ini, seorang individu mengenali berbagai pertentangan 

yang terdapat dalam realitas kepercayaannya. 

6.   Universal 

Pada tahap keenam ini, terjadi pencerahan. Seorang individu telah mengalami 

berbagai tingkat pengalaman sebagai hasil dari suatu pemahamannya. 
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b. Keluarga. Keluarga memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan 

spiritual bagi seorang individu. Hal ini dikarenakan adanya ikatan emosional yang 

sangat kuat selain itu seringnya terjadi interaksi antar anggota keluarga 

setiapharinya. 

c. Ras atau suku. Ras atau suku memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, 

sehingga proses pemenuhan spiritualnya pun berbeda-beda sesuai dengan 

kepercayaan dari setiap ras atau suku tersebut. 

d. Agama yang dianut. Hal ini merupakan salah satu faktor yang paling 

mepengaruhi, karena keyakinan terhadap spiritual yang ada dalam suatu agama 

akan menentukan seberapa besar kebutuhan akan spiritual tersebut.  

e. Kegiatan keagamaan. Kegiatan keagaamn menjadi faktor karena dengan adanya 

kegaiatan keagamaan akan selalu mengingatkan manusia akan kehadiran Tuhan 

dan senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. 

 

4. Spiritualitas dan Budaya Kerja 

Budaya  kerja  merupakan  sikap  yang  didasari  oleh  pandangan  hidup 

sebagai  nilai-nilai  yang  sudah  menjadi  sifat,  kebiasaan  dan  kekuatan  

pendorong yang  membudaya  dalam  kehidupan  suatu  kelompok  masyarakat  

atau  organisasi yang  tercermin  dalam  perilaku,  kepercayaan,  cita-cita,  

pendapat  dan  tindakan yang terwujud sebagai “kerja” atau “etos kerja”. 

Mengenai Budaya Kerja djelaskan secara rinci dalam buku yang diterbitkan oleh 

Departemen Agama RI Inspektorat Jendral (2009:13) yang mengandung berbagai 

pengertian, yaitu: 



65 
 

 

a. Pola nilai, sikap, tingkah laku, hasil karsa dan karya termasuk segala 

instrument, system kerja, teknologi dan bahasa yang digunakan. 

b. Budaya berkaitan dengan persepsi terhadap nilai-nilai dan lingkungannya yang 

melahirkan maknan pandangan hidup yang akan memengaruhi sikap dan tingkah 

laku dalam bekerja. 

c. Budaya merupakan hasil dari pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan, serta 

proses seleksi (menerima atau menolak) norma yang ada dalam cara berinteraksi 

sosial atau menempatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan kerja tertentu. 

d. Dalam proses budaya kerja terdapat saling mempengaruhi dan saling 

ketergantungan (interedepensi) baik sosial maupun lingkungan sosial. 

Budaya kerja berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya hal ini 

dikarekanakan sikap dan landasan yang dimunculkan dalam diri seseorang dalam 

organisasi berbeda. Budaya kerja yang terbentuk baik dalam suatu organisasi akan 

bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbang 

saran, pendapat bahkan kritik yang mebangun demi terbentuknya kemajuan dalam 

organisasi tersebut. Namun sebaliknya, jika budaya kerja yang terbentuk buruk, 

maka kemajuan organisasi maupun pekerjaan dari setiap individu yang berbeda 

keahlian, serta kemampuannya dalam bekerja. 

Budaya kerja yang baik sehingga bisa memunculkan etos kerja tentunya tidak 

serta merta muncul dengan sendirinya. Tentunya banyak hal yang menjadi faktor 

dala bertumbuhnya budaya kerja yang baik. Salah satu faktor yang menjadi dasar 

munculnya budaya kerja yang baik adalah spiritualitas dari setiap individu dalam 

suatu organisasi atau lingkungan kerja. 

Spiritualitas menjadi salah satu faktor untuk menumbuhkan budaya kerja 

yang baik . Spirituaalitas menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan seorang 

individu yang akan menciptakan semangat serta  pola pikir yang baik pada setiap 

individu. Dengan seorang individu memikliki spiritualitas yang tinggi dan baik, 
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maka individu tersebut akan mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan 

kemampuannya salah satunya dalam menjalani kehidupan kerjanya. 

Jika sudah terbentuk budaya kerja yang buruk tentunya membutuhkan waktu 

yang lama untuk dapat merubahnya. Hal itu dikarenakan, diperlukan untuk 

melakukan pembenahan-pembenahan yang terdiri dari sikap, pola pikir serta 

menubuhkan rasa ikhlas dala bekerja. Tidak hanya pemimpin saja, namun 

pembenahan tersebut perlu dibenahi oleh seluruh pihak dalam suatu organisasi 

atau lingkungan kerja. 

Komponen-Komponen budaya kerja yaitu (Hafidhuddin,2003:15) : 

a.   Anggapan dasar tentang kerja 

b.   Sikap terhadap pekerjaan 

c.   Perilaku ketika bekerja 

d.   Lingkungan kerja dan alat kerja 

e. Etos kerja  

Mengenai budaya kerja, dalam Islam pun dijelaskan mengeni pekerjaan apa 

yang baik dan bagaimana menumbuhkan budaya kerja. Islam merupakan agama 

yang tidak menghendaki umatnya jadi  peminta-minta.  Bekerja  dalam  usaha  

mencari  nafkah  disertai  kerja  keras,  penuh kesungguhan,  tanggung  jawab,  

semangat,  amanah  dan  disiplin  yang  tinggi merupakan serangkaian akhlak 

yang harus dimiliki oleh setiap individu. Seoarang muslim  yang  bekerja  baik  

bekerja  untuk  kepentingan  sendiri,  keluarga, masyarakat ataupun bekerja dalam 

kelompok (misalnya bekerja dalam perusaah, kantor, dsb) haruslah berpegang 
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pada tata nilai kerja Islami. Tata nilai kerja Islami itu antara lain (Faqih, 

2001:123-128) adalah : 

a.  Kesimbangan  tujuan  kerja,  yakni  keseimbangan  kerja  anatara  keperluan 

pribadi  dan  kelompok  (kelompok  dan  masyarakat)  antara  keperluan 

jasmaniah dan rohaniah, dan antara keperluan duniawi dan ukhrawi. “Bekerjalah  

untuk  duniawi,  seolah-olah  kamu  akan  hidup  selalmalamanya.  Dan  

bekerjalah  untuk  akhiratmu  seolah-olah  kamu  akan  mati besok” (HR. Ibnu 

Asakir). Bekerja menurut kadar kemampuan dan keahlian pribadi yang optimal. 

Artinya  tidak  bekerja  melebihi  batas  kemampuan,  baik  kemampuan  fisik 

maupun  teknik,  dan  juga  tidak  bekerja  di  bawah  kemampuan  yang 

sebenarnya.  Allah  berfirman  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  286  yang berbunyi: 

“Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai dengan kesanggupannya” 

(Depag RI, 2004: 50).  

b.  Disiplin dan efisien menggunakan waktu dan kesempatan Artinya  dalam  

bekerja  senantiasa  disiplin,  menghargai  dan memanfaaatkan waktu dan 

kesempatan sebaik-baiknya. 

c.  Jujur atau dapat dipercaya (mau bertanggung jawab) Artinya jika diserahi 

pekerjaan  akan mengerjakan dengan penuh rasa tanggung  jawab,  dan  tidak  

berusaha  atau  ada  niatan  untuk  bertindak menyimpang atau menyeleweng. 

d.  Rendah  hati Artinya  tidak  mempunyai  niatan,  sikap,  dan  perbuatan  untuk 

memandang rendah pekerjaan orang lain, dan tidak pula menyombongkan diri 

dengan kemampuan dan pekerjaannya atau jabatannya. 
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e.  Berencana dan produktif Artinya  melakuakn  pekerjaan  tidak  asal-asaln,  

melainkan  dengan penuh  perhitungan  sehingga  baik  (efektif)  dan  sedapat  

mungkin  selalu berusaha  bekerja  kontinyu,  dan  tidak  menunda-nunda  

pekerjaan  dan sungguh-sungguh sehingga produktif . Firman Allah dalam surat 

An-Najm ayat 39 yang berbunyi : 

“Dan  bahwasanya  seorang  manusia  tiada  memperoleh  selain  apa    yang telah 

diusahakan”. (Depag RI, 2004: 528) 

f.  Proporsional dan tidak iri hati Artinya setiap orang, baik laiki-laki maupun 

perempuan, bekerja sesuai dengan kodratnya dan terhadap apa yang dihasilkan 

tidak iri hati. 

g.  Adil Artinya semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan hendaknya berlaku 

adil.  Dengan prinsip keadilan ini maka sekaligus iri hati tidak akan ada seperti 

yang telah dikemukakan sebelumnya. 

h.  Bekerja di jalan (dengan cara) yang benar dan baik. Artinya  bekerja  untuk  

mendapatkan  nafkah  itu  bukan  asal  sekedar bekerja,  melainkan  dengan  cara  

yang  benar,  pekerjaan  itu  sendiri  baik (halal).   

i.  Penyegaran balas jasa Orang yang meminta tolong atu mempekerjakan 

seseorang seyogyanya menyegarkan imbalan atau upahnya. Dengan  adanya  tata  

nilai  kerja  dalam  Islam  memungkinkan  seseorang mampu berusaha dan 

bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.  

Disamping  itu,  tatanilai  kerja  tersebut  dapat  membantu   setiap orang  untuk  

mendapat  pekerjaan  dan  balas  jasa  yang  adil  sehingga  dapat mewujudkan 

kesejahteraan sosial.  
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Selain tata nilai Islam, terdapat pula budaya kerja Islam yang biasanya 

diterapkan dalam organisasi atau lingkungan kerja berbasis syariah yang biasa 

dikenal dengan istilah SIFAT yaitu Shiddiq, Istiqomah, Fathanah, Amanah, 

Tabligh, secara jelas dijelaskan sebagai berikut (Hafidhuddin,2003:20) 

1. Shiddiq, memliki arti yaitu sikap seorang individu yang memiliki kejujuran dan 

selalu melandaskan segala ucapan, keyakinan serta perbuatannya terhadap Islam.  

2. Istiqomah, memiliki arti konsisten  dan nilai-nilai yang baik. Istiqomah dalam 

nilai-nilai baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqomah 

dalam nilai-nilai kebaikan ini ditampilkan dengan kekuatan, kesabaran, serta 

keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.  

3. Fathanah, memiliki arti yaitu mengerti, memahami dan menghayati secara 

mendalam segala seuatu yang menjadi tugas dan kewajiban. Sikap ini akan 

menumbuhkan sebuah kreativitas, serta melakukan berbagai macam inovasi yang 

tentunya bermanfaat.  

4. Amanah, memiliki arti yaitu memiliki sebuah rasa tanggung jawab serta 

melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya dengan benar dan sungguh-

sungguh. Amanah ini harus dimiliki oleh setiap muslim, khususnya bagi seorang 

individu yang hidup dalam suatu lingkungan kerja tertentu.  

5. Tabliq, memiliki arti yaitu mengajak dan juga memberikan contoh kepada 

orang disekitarnya untuk dapat melakukan ajaran Islam. Dalam lingkungan kerja, 

Tabliq ini mdapat memiliki arti yaitu mengajak dan memberikan contoh yang baik 

kepada rekan di lingkungan kerja guna mencapai tujuan kerja yang tercapai 
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dengan baik. Untuk mengajak dan memberikan contoh pun diperlukan cara yang 

biak yaitu dengan hikmah, sabar, argumentatif dan persuasif. 

Dengan berpegang pada tata nilai kerja dan budaya kerja berbasis syariah ini, 

seorang individu dalam organisasi atau lingkungan kerja dapat dengan mudah 

meningkatkan spiritualitas. Sehingga setelah tercapai spiritualtas yang baik, akan 

mempengaruhi daya kerja dengan bersungguh-sungguh, proses kerja dengan 

ikhlas dan tetap menjadikan pekerjaan sebagai pintu rezeki yang didapatkan  

hingga hasil kerja yang baik yaitu mendapatkan hasil dari pekerjaan dengan ikhlas 

dan rela sesuai dengan kemampuan dan tugas serta kewajiab setiap individu. 

 

 

 


