
 

 

ABSTRAK 

Rosmawati.Profil Dan Program Unit Laboratorium 

Konseling Dan Terapi Syifāul Qulub Pada Jurusan 

Tasawuf  Dan Psikoterapi. 

Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi merupakan salah 

satu Jurusan yang ada di Fakultas Ushuluddin di UIN 

SGD Bandung.Dibuka pada tahun 1998, dengan visi dan 

misi yang selalu di pegang teguh, visi ialah unggul dalam 

bidang keilmuan, skill (kemampuan) konseling, dan 

terapi spiritual .Menjadi pusat kajian dalam 

mengembangkan sumber daya manusia yang mampu 

memahami tentang ilmu Tasawuf dan menghadapi 

gejala-gejala penyimpangan moral dan kekeringan 

spiritual yang terjadi di abad modern, mis iialah 

menyelenggarakan penelitian serta penerapannya dalam 

rangka mengatasi dan menyeseikan problematika mental 

spiritual di masyarakat melalui bimbingan, konseling 

dan pendekatan psikoterap iislam (sufistik). Membangun 

kemampuan mahasiswa untuk memiliki skill 

(kemampuan) dan life skill di bidang bimbingan, 

konseling dan psikoterapi Islam dan Konseling Spiritual. 

Salah satu upaya untuk merealisasikan visi dan mis 

itersebut ialah dengan mendirikannya Unit Laboratorium 

Konseling dan Terapi Syifāul Qulub. Inilah hal yang  

melatarbelakag ipenelitian ini. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 

lebih lengkap mengenai Unit Laboratorium Konseling 

dan Terapi Syifāul Qulub dimulai dari profilnya sampai 

kepada program yang di miliki. Diharapkan dengan 

penggalian penelitian ini dapatdijadikan sebagai modal 

dalam upaya memajukan Unit Laboratorium Konseling 



 

 

dan Terapi Syifāul Qulub kedepannya. Selanjutnya 

penelitian ini dilakukan berdasarkan data hasil 

wawancara, observasi serta berbagai sumber buku, untuk 

kemudian hasilnya di deskripsikan melalui metode 

analisis data. 

Laboratorium merupakan tempat untuk 

mengaplikasikan teori keilmuan ,pengujian teoritis, 

pembuktian ujicoba penelitian, dan sebagainya, alat 

bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan 

kuantitas dan kualitas yang memadai, menurut 

Departemen Pendidikan Nasional.  

Akhirnya dapat diketahui bahwa Unit Laboratorium 

Konseling dan Terapi Syifāul Qulub dibuka pada bulan 

Januari 2013, yang diketuai oleh Ibu Yulianti, S.Psi.I., 

M.Pd. visi menjadi Laboratorium Integratif Holistik yang 

unggul dan kompetitif. Misi untuk memberikan 

pelayanan jasa konseling dan terapi Islam untuk klien 

sekaligus memberikan pelatihan terbaik bagi calon 

konselor dan terapis. program yang dimilki yaitu 

program khusus mahasisiwa Jurusan Tasawuf dan 

Psikoterapi,dan yang kedua program untuk 

masyarakatumum. 


