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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya masa remaja merupakan waktu bagi individu untuk 

menghadapi tugas perkembangan dan pengalaman baru dalam kehidupannya, 

terjadinya banyak perubahan baik dari tatanan biologis, lingkungan maupun sosial 

membuat para remaja berfikir secara abstrak dan idealistik yang menjadikan dirinya 

bergerak untuk lebih mengeksplorasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

hidupnya. Maka tidak heran ketika masa remaja ini interaksi yang terjadi dengan 

teman sebaya menjadi lebih akrab, relasi tersebut dapat tercipta karena sama-sama 

sedang berada pada satu fase dan memiliki tujuan yang sama yaitu pencarian jati 

diri.
1
  

Relasi yang akrab biasanya terjadi apabila individu dapat berhubungan dengan 

teman yang berjenis kelamin sama, karena beranggapan bahwa dengan jenis kelamin 

yang sama maka akan lebih bebas dalam mencurahkan isi hati dan dapat mencari 

solusi bersama untuk memecahkan masalah hidup. Selain itu individu bisa belajar 

mengetahui bahwa orang lain selain keluarga juga dapat memberikan perhatian, kasih 

sayang, dan bahkan rasa hormat. 
2
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Walaupun masa remaja ini seseorang lebih senang dan nyaman dengan 

kelompok pertemanannya bukan berati peran orang tua hilang begitu saja. Orang tua 

tetap memiliki tugas untuk mendidik anak yang sesuai dengan fasenya, tentu adan 

perbedaan ketika saat fase anak-anak dimana individu akan lebih dekat dengan orang 

tua, mengikuti segala bentuk larangan atau suruhan. Tapi ketika individu menginjak 

usia remaja, individu tersebut telah memiliki pola pikir sendiri yang bisa saja berbeda 

sudut pandang dengan orang tua.  

Maka yang terjadi akan banyak pertentangan mengenai hal-hal kecil yang 

mana apabila hal tersebut terus berlanjut maka akan menjadi tumpukan masalah 

dalam sisi kejiwaan remaja sehingga akibatnya adanya pembatasan komunikasi yang 

dilakukan seorang remaja kepada orang tuanya,
3
 di saat keadaan seperti itulah remaja 

akan mulai mencari lingkungan baru yang sesuai dengan keinginannya. 

Lingkungan memang bisa menjadi salah satu peran penting bagi pembentukan 

identitas remaja, namun bukan berati individu meninggalkan lingkungan keluarganya 

hanya karena lingkungan luar menjadi tempat yang nyaman dan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Karena dengan menolak standar yang diterapkan pada keluarga 

menandakan bahwa identitas yang terbentuk pada individu tersebut merupakan 

identitas yang negatif, bukan merupakan hal yang tidak mungkin apabila individu 

sudah bisa menolak standar di keluarga maka individu tersebut bisa juga menolak 

standar yang ada di masyarakat, bahkan bisa menjadikan individu tersebut kurang 

                                                             
3
 Ramot Peter, “Peran Orang Tua Dalam Krisis Remaja,” Jurnal Humaniora, 6, no. 4  (2015): hlm. 

456. 



3 
 

 

mampu dalam membina pertemanan, hal-hal tersebut biasa disebut dengan kekacauan 

identitas pada remaja.
4
 karena sebenarnya sebagian besar masalah yang dihadapi 

remaja itu bukan pada diri mereka sendiri melainkan karena kurangnya akses 

terhadap berbagai kesempatan yang dibutuhkan untuk bisa mengaktualisasikan 

dirinya dan kurangnya dukungan jangka panjang yang seharusnya diberikan oleh 

orang yang lebih dewasa atau orang tua kepada para remaja. 

Oleh karena itu orang tua diharapkan mampu untuk tetap berada di sisi anak 

remajanya, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan membangun pola asuh yang sesuai 

dengan tahapan perkembangan. Pada masa remaja ini pola asuh yang bisa diterapkan 

oleh orang tua yaitu pola asuh yang bisa membantu remaja untuk membentuk 

kematangan emosinya, konsep diri serta rasa percaya diri.  

Namun pada kenyataanya tidak semua remaja memiliki orang tua yang utuh, 

kehilangan salah satu atau kedua orang tua tentunya akan berdampak pada 

perkembangan psikis remaja, dimana individu tersebut kehilang role model, memang 

peran role model bisa didapatkan dari kakak, saudara atau orang lain yang sudah 

mencapai tugas perkembangan yang sesuai dengan gendernya, namun tetap saja role 

model inti adalah orang tua sendiri karena lingkungan pertama anak ialah keluarga 

kecilnya yang berisi Ayah, Ibu dan individu tersebut. 

Selama ini masyarakat sering beranggapan bahwa Ibu adalah segalanya, 

mengandung dan melahirkan, Ibu dapat megurus anaknya tanpa mengenal lelah 

sehingga rasa hormat terhadap Ibu sangatlah tinggi, memang anggapan tersebut 
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tidaklah salah namun bukan berati peran Ayah hilang begitu saja. Walaupun Ayah 

tidak mengandung dan melahirkan namun Ayah tetap memiliki perannya sendiri yaitu 

dari mulai mencari nafkah, melindungi istri dan keluarga kecilnya, memiliki peran 

besar untuk pengambilan keputusan demi kesejahteraan keluarga, mengajarkan untuk 

bersosialisasi, pendisiplinan, penghargaan dan hukuman karena menurut budaya 

patiarki laki-laki itu lebih dominan pada aspek publik sedangkan perempuan lebih 

terlihat pada aspek domestik.  

Saat seorang anak menginjak fase remaja tetap membutuhkan sosok Ayah, 

karena pada dasarnya Ibu memiliki peran untuk merawat dan mendidik anaknya 

sedangkan segala aktivitas yang dilakukan seorang anak dengan Ayah hal itu akan 

sangat berpengaruh untuk pembentukan pribadi anaknya. Oleh karena itu apabila 

seorang remaja kurang atau tidak mendapatkan peran Ayah dalam kehidupannya hal 

ini akan mebuat sisi kejiwaanya kosong yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa 

percaya diri dan keberanian.
5
 

Dalam islam seorang anak yang kehilangan sosok Ayah biasa disebut dengan 

anak yatim, namun keyatiman seseorang memiliki batasan dimana bagi laki-laki 

apabila telah mencapai tanda-tanda balig maka predikat keyatimannya telah hilang 

dan bagi perempuan batasannya apabila sudah mencapai baligh atau menikah maka 

keyatimannya akan hilang.
6
 Sehingga bagi remaja yang kehilangan sosok Ayah dalam 
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islam digolongkan kepada golongan dhuafa, seperti yang tertulis dalam hadis berikut 

: 

 قوله صلي ا هلل عليه وسلم : " ال يتم بعد ا حتالم" )دواه ا بو دا ود(

Artinya : Nabi Saw berkata “Tidak disebut yatim orang yang telah baligh” (Hadis 

Riwayat Abu Daud).
7
 

Sudah sepatutnya menjadi seorang muslim harus bisa saling membantu satu 

sama lain dalam kehidupan ini dengan ikhlas dan berharap pada rida-Nya. Dimana 

bentuk bantuan tidak terbatas pada masalah finansial saja melainkan banyak jenis-

jenis bantuan yang bisa diberikan kepada orang lain terutama remaja yang tidak 

memiliki Ayah atau dhuafa, salah satunya yaitu dengan pemberian bimbingan 

keagamaan dimana pada dasarnya agama itu bisa mengatur seluruh aspek kehidupan 

baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan 

Allah. 

Maka dari itu dengan adanya bimbingan keagamaan bisa sangat relevan untuk 

mendidik perilaku remaja yang kehilangan sosok Ayah karena usia remaja ini akan 

banyak dihadapkan pada berbagai macam kontradiksi dalam kehidupan yang 

akibantnya remaja diharuskan untuk bisa memilih, namun yang banyak terjadi ketika 

memilih remaja hanya mengikuti hawa nafsunya dan tidak memiliki pegangan yang 

kuat atas keputusannya. Akibatnya keterlambatan moral yang akan remaja dapatkan 
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apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus maka akan timbulnya kegoncangan 

jiwa
8
, hal inilah yang akan menjadi akses remaja untuk terjerumus kedalam 

kenakalan remaja atau bahkan menjadikan dirinya tidak memiliki percaya diri 

sehingga pada akhirnya prustasi. 

Kedudukan bimbingan keagamaan di pesantren Al-Kasyaf menjadi salah satu 

poin utama untuk mendidik para santri yatim dan dhuafa, dimana mereka bisa 

membuktikan bahwa seorang anak yang kehilangan sosok Ayah bisa tumbuh dan 

berkembang dengan baik tanpa harus terjerumus kedalam kenakalan remaja, 

pembelajaran ahlak tentunya menjadi hal yang wajib dilakukan agar rasa percaya diri 

para santri bisa terlihat dengan maksimal walaupun para santri berada dalam keadaan 

yang kurang dalam segi materi.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu mengadakan penelitian 

mengenai pembentukan rasa percaya diri para santri di pesantren Al-Kasyaf Bandung 

dengan adanya bimbingan keagamaan. Maka dari itu penulis mengambil judul 

“BIMBINGAN KEAGAMAAN PADA REMAJA YATIM (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Al-Kasyaf Bandung)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Setelah melihat latar belakang di atas maka perlu adanya pembahasan yang 

lebih mendalam dari penelitian ini, maka dari itu penulis memfokuskan pada 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pandangan pembimbing mengenai bimbingan keagamaan di PPYD 

Al-Kasyaf? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk bimbingan keagamaan yang dilakukan pada remaja di 

PPYD Al-Kasyaf ? 

3. Bagaimana hasil bimbingan keagamaan dalam meningkatan kepercayaan diri 

pada remaja di PPYD Al-Kasyaf ? 

C. Tujuan Penelitian 

Karena adanya permasalahan tersebut, maka dapat diperoleh tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pandangan pembimbing mengenai bimbingan keagamaan di 

PPYD Al-Kasyaf. 

2. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk bimbingan keagamaan yang dilakukan pada 

remaja di PPYD Al-Kasyaf. 

3. Untuk menjelaskan hasil bimbingan keagamaan dalam meningkatkan 

kepercayaan diri pada remaja di PPYD Al-Kasyaf. 
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D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Laporan penelitian ini dibuat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan 

terutama pada jurusan Tasawuf Psikoterapi selain itu bisa sebagai bahan referensi 

untuk penelitian sejenis yaitu mengenai bimbingan keagamaan pada remaja untuk 

meningkatkan kepercayaan diri. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan dibuatnya laporan penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 

para pembaca terkhusus penulis untuk mengetahui bahwa bimbingan keagamaan bisa 

menjadi tolak ukur dalam membina moral remaja yang, karena agama tidak hanya 

berurusan dengan Tuhan melainkan dengan diri sendiri dan sesama manusia. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam skripsi yang berjudul Bimbingan Keagamaan Untuk Meningkatkan 

Religiusitas Siswa SMAN 8 Yogyakarta, yang disusun oleh Fitri Rahmawati pada 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan program Bimbingan dan Konseling Islam 

di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 menjelaskan bahwa bimbingan 

keagamaan merupakan salah satu proses pemberian bantuan terhadap individu agar 

memiliki kesadaran untuk mengenal dirinya dan potensinya yang terkait dengan 

pengetahuan ilmu agama, praktek ibadah serta ahlak. Fungsi bimbingan keagamaan 

yaitu, fungsi preventif ialah pembimbing bisa membantu individu untuk menjaga atau 

mencegah adanya permasalahan dalam diri terbimbing. Selain itu ada fungsi 

preservatif yaitu membantu diri terbimbing apabila semula merasa dirinya tidak baik 
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diharapkan bisa adanya perubahan menjadi baik atau bahkan lebih baik. Yang 

terakhir yaitu fungsi developmental ialah membantu terbimbing untuk 

mempertahankan dan mengembangkan keadaan dirinya yang telah baik agar tetap 

baik. 

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Karlina dengan judul Minat 

Remaja Dalam Kegiatan Keagamaan pada fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di 

jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008 

menerangkan bahwa usia remaja memang merupakan saat dimana adanya 

ketidakstabilan jiwa dalam kehidupan termasuk dalam ranah keyakinan, namun 

walaupun seperti itu dengan adanyanya usaha yang kuat untuk membina potensi 

remaja melalui pendidikan, hal tersebut dapat menjadikan remaja memiliki minat 

yang kuat dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Bahkan menurut Zakiyah Darajat 

segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan remaja tidak dapat dilepaskan dari 

pengaruh lingkungan dan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam 

membentuk kehidupan remaja ialah agama. 

Selanjutnya menurut Arthi Fuji Lestari dalam skripsi yang berjudul Usaha 

Pembina Dalam Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Pada Remaja Anak Asuh Di Panti 

Asuhan Yatim Putri Aisyiah Serangan Yogyakarta, dengan program studi Pendidikan 

Islam pada fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 

menjelaskan bahwa kehilangan salah satu orang tua dalam kehidupan remaja hal itu 

berati kehilangan sebagian hak untuk dibimbing, kasih sayang, perhatian, rasa aman 

dan lain sebagainya. Maka dari itu perasaan rendah diri dan kurang percaya diri kerap 



10 
 

 

menghantui jiwa remaja yang kehilangan sosok Ayah, bahkan untuk beberapa remaja 

yang merasa kurang percaya diri menjadikan mereka berada pada situasi yang tidak 

nyaman dan bersifat sementara, namun pada sebagian individu yang lain bisa 

menyebabkan depresi, mengalamai kecemasan yang tidak wajar, sulit menyesuaikan 

diri bahkan sampai bunuh diri. 

Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Lina Hadiawati berjudul Pembinaan 

Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa Melaksanakan Ibadah 

Shalat pada tahun 2008, volume 02, nomor 01 menyatakan bahwa pembinaan 

keagamaan yang dilakukan bertujuan untuk pembentukan kepribadian sehingga 

adanya kesadaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ajaran 

agama dan bisa menjadi kebiasaan, bentuk kegiatan keagaamaan yang dilakukan 

yaitu menanamkan kebiasaan kepada siswa untuk melakukan solat ashar berjamaah. 

metode yang diterapkan untuk melakukan pembinaan keagamaan di sekolah 

diantaranya berupa perintah, ajakan, suri tauladan, penghargaan serta hukuman yang 

diterapkan oleh para guru kepada muridnya. 

Selanjutnya Nadzmi Akbar dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2015, volume 

03, nomor 06 dengan judul Bimbingan Perkembangan Remaja yang Beriman dan 

Bertaqwa menjelaskan bahwa sebelum membimbing para remaja diharuskan para 

pembimbing untuk bisa mempersiapkan diri dengan membentuk kepribadian yang 

islami karena perilaku pembimbing secara tidak langsung akan menjadi contoh bagi 

remaja. Bimbingan islami yang dapat dilakukan kepada remaja tentunya harus 

bersumber dari Al-Quran dan perilaku Rasulullah, maka dari itu bentuk bimbingan ini 
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bisa dengan cara pemberian informasi, konseling individu, konseling kelompok, 

mediasi, praktek ritual keagamaan dan lain sebagainya dengan memasukan unsur-

unsur rohani di dalam pelaksanaan kegiatannya. 

Dalam jurnal yang berjudul Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan 

Citra Diri Pada Remaja Akhir yang ditulis oleh Tika Nurul Ramadhani dan Flora 

Grace Putriani volume 04, nomor 02 pada tahun 2014 menjelaskan bahwa 

kepercayaan diri memiliki peran yang penting dalam kehidupan remaja karena 

sebagai bekal untuk menunjukan citra diri pada lingkungan sosial serta dalam bergaul 

untuk memperbanyak jaringan pertemanan. Karena dengan adanya rasa percaya diri 

individu tersebut menyakini bahwa dirinya serta orang lain memiliki kelemahan dan 

kelebihan, dimana kelemahan dan kelebihan itu harus bisa diterima karena hal itu 

merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan dan dilatih agar tujuan kehidupan bisa 

dicapai dan bisa memperoleh kebahagiaan, maka dari itu percaya diri merupakan 

sebuah proses belajar dan bukan hal yang terbentuk secara instan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada beberapa skripsi dan jurnal diatas, 

menandakan bahwa penelitian mengenai bimbingan keagamaan pada remaja telah ada 

yang meneliti. Namun untuk penelitian bimbingan keagamaan pada remaja untuk 

meningkatkan kepercayaan diri di pondok pesantren yatim dan dhuafa Al-Kasyaf 

Bandung belum ada yang meneliti, maka dari itu penelitian ini bukan merupakan 

tindakan plagiarisme. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan sudah memiliki potensi 

Ilahiyah yang mana hal ini bertujuan agar manusia bisa tetap pada fitrahnya saat 

menjalani kehidupan dan bisa mencapai puncak keimanan pada Allah. Konsep 

tersebut dijelaskan lebih rinci oleh Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa 

manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan ruhani, sehingga pada dasarnya dalam diri 

manusia itu terdapat dua alam yaitu alam materi dan alam spiritual.  

Islam memandang bahwa dengan potensi ilahiyah yang terus-menerus dilatih 

bisa menjadikan manusia memiliki potensi yang tinggi bahkan melebihi malaikat, dan 

apabila potensi tersebut tidak di manfaatkan dengan maksimal maka manusia 

memiliki potensi yang lebih rendah dari binatang. Maka dari itu Imam Al-Ghazali 

lebih memfokuskan pemikirannya dalam jiwa manusia dibandingkan jasmani, karena 

pada dasarnya jiwa itu bersifat kekal tidak seperti jasad yang bisa rusak apabila 

waktunya telah tiba dan jiwa juga yang nantinya akan kembali kepada sang pencipta.
9
  

Jiwa itu pada dasarnya bersifat halus yang selalu mengajak manusia untuk 

melakukan kebaikan dan sebagai tempat datangnya cahaya kebenaran serta 

pengetahuan yang datangnya dari Allah atau Al-Ghazali menyebutnya dengan 

ma’rifat, sehingga pada dasarnya yang menggerakan jasmani manusia itu adalah jiwa 

karena dengan jiwa yang sehat maka perilaku yang dimunculkan akan memberikan 

pengaruh yang baik pada diri individu itu sendiri atau pada orang lain. 

                                                             
9 Muhtar Gojali, Psikologi Tasawuf, (Bandung, 2016), hlm. 24. 
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Al Ghazali mengungkapkan bahwa penyusun dari jiwa itu terdiri dari al-qalb 

yaitu kelembutan yang dapat mengetahui tentang Allah dan menjadi hakikat manusia, 

bahkan al-qalb inilah yang nantinya akan merasakan siksaan dan tuntutan atas 

amanah yang diberikan Allah untuk dipertanggujawabkan. Al-ruh merupakan sesuatu 

yang lembut dan menjadi pusat kesadaran manusia dalam menerima tanda-tanda yang 

diberikan oleh Allah.  

Selanjutnya yaitu al-nafs merupakan kesadaran yang sepenuhnya yang dapat 

menghidupkan potensi manusia sehingga adanya rasa harga diri dan keinginan untuk 

mencapai kesempurnaan, namun al-nafs juga bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri 

apabila nafs yang banyak dimulculkan bersifat negatif sehingga bisa menjatuhkan 

derajat manusia yang disamakan dengan hewan. Yang terakhir yaitu al-aql 

merupakan konsep tertinggi dalam diri manusia karena menjadi tempat untuk 

menerima sumber ilmu pengetahuan sehingga manusia bisa mempertimbangkan 

antara hal yang baik dan yang buruk.
 10

  

Dalam Al-Quran sendiri memang rasa percaya diri tidak disebutkan secara 

jelas, namun ada seruan-seruan kepada manusia untuk meyakini kemampuan diri,  

tidak merasa was-was, jangan merasa takut atau khawatir terhadap sesuatu selain 

Allah, mengetahui kelemahan diri dan lain sebagainya. Seperti dalam ayat Quran 

berikut: 

ْو ِمنِىْنَ َوالَ تَِهنُو َوالَ تَْحَزنُْو ا وَ   اَ نْتُْم ا اْلَ َعلَْوَن اِ ْن ُكْنتُْم مُّ  

                                                             
10

 Muhtar Gojali, Psikologi Tasawuf , hlm. 154. 
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Artinya: “ Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, 

sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman. (Al-Imran: 

139).
11

 

 Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah menganjurkan manusia untuk 

tidak merasa lemah dan tidak bersedih karena Allah akan mengangkat derajat 

manusia bagi mereka yang beriman. Dan hal tersebut sejalan dengan karakteristik 

dari percaya diri untuk tidak merasa pesimis tapi harus optimis, maka pada dasarnya 

umat islam harus bisa percaya diri karena harus bisa mengenal dirinya 

(marifatunnafsi) agar bisa mengenal Allah (marifat).
12

 

 Maka dari itu Al-Ghazali memandang nafs sebagai sesuatu yang berasal dari 

dunia metafisik yang memiliki sifat immateri dengan mengandung daya mengetahui, 

mampu bergerak namun tetap terikat oleh hukum Allah dan bersifat kekal. Nafs ini 

merupakan salah satu aspek psikis yang selalu memaksa untuk bisa memuaskan diri 

dan selalu menginginkan kesenangan, sehingga dalam pandangan psikologi nafs ini 

merupakan id dan ego. Nafs seperti itu menurut sufi merupakan tingkatan yang paling 

rendah karena cendrung mengajak untuk kearah kejahatan, namun karena nafs ini 

mengendalikan sebagian besar diri manusia sehingga menginginkan adanya harga diri 

maka dari itu harus dilakukan pengelolaan untuk mengarahkannya kearah kebaikan 

                                                             
11 Yayasan Assalam. Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Fokus Media, 2010 ), hlm. 67. 
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sehingga bisa tercapai kesempurnaan jiwa, yaitu dengan cara apabila manusia itu 

sendiri memiliki keinginan dan kesadaran untuk merubahnya.
13

 

 Oleh karena itu untuk bisa mengarahkan nafs kearah kebaikan maka manusia 

diharuskan untuk bisa memahami keadaan dirinya sendiri, namun bukan berati 

manusia paham mengenai segala yang ada dalam dirinya karena hal tersebut sukar 

untuk dilakukan, tetapi lebih kepada bagaimana cara manusia berhasil dalam 

memahami hal-hal yang dianggap penting mengenai diri sendiri sehingga mampu 

untuk membangun sikap positif serta adanya keinginan untuk menerima dan 

mengembangkan diri sendiri. Oleh karena itu pada perkembangan selanjutnya akan 

melahirkan sikap dimana manusia bisa menyadari hakikat diri menurut dirinya sendiri 

(aku diri), dapat mengetahui peran dan tuntutan yang ada di masyarakat terhadap 

dirinya (aku sosial) serta bisa menjadi pribadi yang bisa memunculkan sikap sesuai 

dengan yang diidealkan (aku ideal).
14

 

  Apabila manusia sudah menyadari akan hal tersebut maka akan menjadikan 

dirinya berada pada titik penyesalan terhadap dosa yang telah dilakukan selama 

hidupnya sehingga adanya usaha untuk memohon ampun kepada Allah dengan 

melakukan taubat, sehingga manusia memiliki keinginan untuk berubah menjadi yang 

lebih baik lagi yaitu dengan melakukan perubahan diri secara bertahap, inilah yang 

dimaksud dengan al-nafs al-lawwamah atau proses awal nafs kembali pada Allah, 
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karena ini merupakan proses awal maka sudah dipastikan nafs masih bisa melakukan 

perbuatan baik dan buruk. 

 Untuk bisa merealisasikan dan mempertahankan keadaan positif maka 

menurut Al-Ghazali perlu dilakukan mujahadah atau bisa dikatakan sebagai sebuah 

proses yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu riyadhah atau 

bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk latihan yang dilakukan oleh fisik dan rohani 

yang bertujuan untuk mengontrol diri, dimana dalam latihan ini mengandung muatan-

muatan spiritual seperti zikir, solat, menjaga lisan, dan memperbanyak ibadah lainnya 

yang sesuai dengan perintah Allah dan sunah Nabi. Yang terakhir yaitu tazkiyah An-

Nafs merupakan proses penyucian jiwa pada diri seseorang sehingga bisa 

membebaskan diri dari penyakit hati yang nantinya akan terealisasi pada ahlak yang 

baik
15

. 

 Apabila manusia bisa melakukan hal tersebut maka akan memperoleh rasa 

tentram dan dami dari Allah, sehingga adanya kecendrungan untuk memiliki karakter 

yang meyakini Allah, berusaha berbuat baik, rasa syukur, kepuasan hati terhadap 

segala sesuatu yang telah dilakukan, optimis,  adanya sikap hormat dan pengabdian, 

yang dalam istilah sufi disebut sebagai al-nafs al-muthmainnah.
16

 

Sedangkan percaya diri menurut Hakim ialah keyakinan yang dimiliki oleh 

seseorang atas kemampuan atau kelebihannya sehingga seseorang tersebut merasa 

sanggup untuk mencapai berbagai tujuan dalam kehidupannya. Rasa percaya diri 
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yang ada pada diri seseorang tidak muncul begitu saja, melainkan adanya suatu 

proses pembelajaran dalam pembentukan kepribadian. Dimana jangka waktu proses 

belajar tersebut antara satu individu dengan individu lainnya akan berbeda hal ini 

dikarenakan adanya perkembangan jiwa yang berbeda pada setiap individu. Secara 

garis besar rasa percaya diri bisa terbentuk pada individu yaitu melalui empat proses. 

Pertama, apabila proses perkembangan individu itu baik dan bisa sesuai 

dengan tugas-tugas perkembangan yang sesuai fasenya, maka hal tersebut akan 

membantu individu untuk lebih banyak menemukan potensi-potensi yang ada pada 

dirinya tersebut serta hasilnya akan terbentuk kepribadian yang baik. Kedua, dengan 

melihat, mempelajari dan memahami potensi yang dimiliki individu tersebut maka 

akan timbul rasa keyakinan yang kuat bahwa individu tersebut mampu untuk 

melakukan segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihannya.  

Ketiga, mampu menerima dan menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada 

pada diri individu dengan reaksi positif sehingga menghindarkan dirinya dari rasa 

rendah diri, pesimis ataupun rasa sulit untuk menyesuaikan diri. Keempat, 

memperbanyak pengalaman pada berbagai aspek kehidupan dengan senantiasa 

memanfaatkan potensi yang ada pada individu tersebut terutama dalam 

memanfaatkan potensi kelebihan.
17
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