
 

 

Risya Nabila: BIMBINGAN KEAGAMAAN PADA REMAJA YATIM (Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Al-Kasyaf Bandung) 

ABSTRAK 

Fase remaja merupakan masa dimana adanya perkembangan fungsi pada 

tatanan intelektual, emosi dan spiritual sehingga akan sulit bagi remaja untuk dapat 

mengintegrasikan hal tersebut tanpa bantuan orang lain terutama orang tua. Namun 

kenyataan tidak semua remaja memiliki orang tua yang utuh salah satunya yaitu 

ketiadaan Ayah atau yatim. Dimana peran Ayah terhadap remaja yaitu bertanggung 

jawab untuk membangun dan mempertahankan sehingga bisa terbentuk rasa percaya 

diri. Maka dari itu diperlukan bimbingan untuk dapat mengisi kekosongan jiwa 

remaja yatim, salah satunya seperti bimbingan keagamaan yang menjadi fokus utama 

dalam mendidik santri yatim dan dhuafa di PPYD Al-Kasyaf. 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pandangan 

pembimbing mengenai bimbingan keagamaan di PPYD Al-Kasyaf, untuk 

menjelaskan bentuk-bentuk bimbingan keagamaan yang dilakukan pada remaja di 

PPYD Al-Kasyaf serta untuk menjelaskan hasil bimbingan keagamaan dalam 

meningkatkan kepercayaan diri pada remaja di PPYD Al-Kasyaf. 

Al-Ghazali memandang bahwa apabila manusia bisa memanfaatkan potensi 

Illahiyah, terutama dalam al-nafs yang merupakan tempat adanya kesadaran penuh 

dalam diri manusia yang menginginkan adanya rasa harga diri dan mencapai 

kesempurnaan. Sehingga perlu adanya marifatunnafsi yang nantinya bisa membawa 

diri manusia untuk merasakan al-nafs al-lawwamah yang selanjutnya bisa menjadi al-

nafs al-mutmainnah yang menjadikan manusia untuk senantiasa berbuat baik, 

optimis, bersyukur, tidak merasa takut kepada selain Allah, tidak khawatir yang mana 

hal tersebut sejalan dengan karakteristik dari kepercayaan diri. 

Untuk metode yang dugunakan ialah metode kualitatif dengan mendeskripsikan 

data serta didukung oleh observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi 

sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. 

Dapat diketahui bahwa pandangan pembimbing mengenai bimbingan 

keagamaan di PPYD Al-Kasyaf ini ialah sebagai bentuk fasilitas pendidikan kepada 

santri yang mengintegrasikan pengetahuan umum dan agama sehingga bisa tercipta 

generasi islami. Dengan bentuk bimbingan yang dilakukan yaitu bimbingan 

kelompok, individu, public speaking dan pengajian. Sehingga hasil dari bimbingan 

keagamaan ini santri mampu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, 

mengetahui cara menghadapi masalah, selalu intropeksi diri, mampu untuk 

merencanakan masa depan serta menjadi santri yang mandiri. 
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