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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor yang mempengaruhi orientasi dan tujuan hidup seseorang 

adalah membangun konsep diri. Dalam konsep Islam pengenalan diri secara benar 

akan mampu mengantarkan seorang manusia pada sebuah pemahaman dan 

kesadaran diri yang benar (Saleh, 2012: 116). Konsep diri memiliki peranan 

penting dalam menentukan tingkah laku seseorang. Artinya, perilaku individu 

akan selaras dengan cara individu memandang dirinya sendiri (Desmita, 

2009:169). Dalam hal ini dikatakan bahwa konsep diri sangat berpengaruh 

terhadap pandangan hidup seseorang. Oleh karena itu keberhasilan sseorang 

dalam beradaptasi pun bisa dilihat dari konsep diri yang dikembangkan. 

Dalam hal ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan bahwa konsep diri 

ini sangat erat kaitannya dengan proses interaksi sosial seorang individu dengan 

lingkungan sekitar (Prabawati, 2012: 1). Konsep diri pun jika dalam psikologi 

anak maka berpotensi pula untuk menjadi sebuah faktor adanya sebuah perilaku 

kenakalan remaja (Muawarah, et,al., 2012: 1). Jika merujuk konsep diri dalam 

Islam pada dasarnya merupakan pelaksanaan ketundukan terhadap Allah SWT. 

Dalam lingkungan nyata di kalangan mahasiswa perguruan tinggi umum sering 

juga ditemukan konsep diri negatif seperti halnya masih dirasakan di kampus ITB. 

Adanya muslimah yang belum mengenakan jilbab, dan sebaliknya masih 

menggunakan pakaian pendek dan ketat, berpacaran, dan lain-lain. 
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Secara umum, penyebab hal tersebut dapat dikarenakan oleh 3 hal, yaitu: 

(1) ketidaktahuan bahwa hal tersebut salah, (2) mengetahui bahwa perilaku 

tersebut salah tapi masih ragu untuk menerapkan pengetahuan yang seharusnya, 

dan (3) tahu akan hal-hal yang benar dan yang salah tetapi tidak ingin menerapkan 

pengetahuannya tersebut (Annisa Gamais ITB, 2012).   

Jika diamati permasalahan dari salah persepsi seseorang terhadap konsep 

dirinya, maka akan berdampak kepada yang lainnya. Dampak terhadap 

perilakunya sehari-hari, seperti akhlak terhadap Tuhannya, orang tua, kerabat 

maupun teman-teman di sekitarnya. Bahkan seseorang dapat mengalami adanya 

perasaan akan kelemahan diri, atau yang dikenal dengan ‘uqdat al naqsh 

(inferiority complex) alias rendah diri (Akrim Ridha, 2004: 23).  

Konsep diri ini sebagai sarana untuk menciptakan manusia yang 

mempunyai pandangan jauh ke depan. Sesuai dengan jenis perkembangannya 

bahwa konsep diri ini sangat berkembang pada masanya yaitu masa remaja. Ia 

mengalami begitu banyak perubahan dalam dirinya. Sikap atau tingkah lakunya 

yang ia tampilkan juga akan mengalami perubahan, dan sebagai akibatnya, sikap 

orang lain pun akan berubah (Sobur, 2010: 511).  

Hal ini pun yang dialami oleh kalangan mahasiswa. Dimana mahasiswa ini 

bisa dikategorikan sebagai remaja. Zakiyah menjelaskan usia mahasiswa bisa 

dikategorikan masa remaja akhir atau rentang 17-21 tahun bahwa anak pada usia 

ini dari segi jasmani dan kecerdasan telah mendekati kesempurnaan. Seluruh 

anggota tubuhnya telah dapat digunakan dengan baik, tinggal penggunaan dan 

pengembangannya yang diperhatikan (Zakiyah, 2010: 136). Mahasiswa sebagai 
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insan muda yang memiliki potensi yang cukup besar sudah seharusnya digunakan 

untuk hal yang positif. Hal mendasar dalam sebuah konsep diri yang harus 

dilakukan seorang manusia itu adalah beribadah kepada Allah SWT melalui 

serangkaian aktivitas kontekstual, seperti bekerja, berkarya, termasuk belajar 

(Saleh, 2011: 116). Dalam rangka memperbaiki dan sarana proses perkembangan 

konsep diri ini tentunya membutuhkan sebuah strategi salah satunya yaitu dengan 

adanya bimbingan keagamaan. 

Kegiatan untuk mengembangkan potensi diri ini pun dilaksanakan di 

berbagai kampus, salah satunya Gamais ITB. Gamais ITB merupakan sebuah 

UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) di Kampus ITB yang beralamat di Kompleks 

Masjid Salman Jl. Ganesha No. 7 Bandung. Gamais ITB merupakan sebuah 

Lembaga Dakwah yang bertujuan untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam dan 

membangun lingkungan yang kental dengan penerapan nilai-nilai Islam. 

Berkaitan dengan hal ini sesuai dengan profil dari Gamais ITB salah satunya yaitu 

Al-Binaa (Pembinaan) tujuannya yaitu membina anggotanya secara ruhi (mental), 

fikri (pemikiran), ‘ilmi (ilmu), ijtima’i (sosisal) dan jasadi (fisik) sebagai batu bata 

yang baik dalam bangunan masyarakat (Gamais, 2012: 19).  

Jika merunut berdasarkan sejarahnya awal mula berdirinya, Gamais ini 

adalah sebuah upaya yang dijalankan para mahasiswa muslim di kampus ITB 

sebagai reaksi dari adanya berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa muslim 

pada tahun 80-an. Saat itu bisa dikatakan kegiatan di dalam kampus ITB di 

dominasi oleh kelompok yang tidak akrab dengan kegiatan keislaman. Sebagian 
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aktivis pada masa itu bahkan secara terang-terangan menyatakan diri sebagai  

“kelompok kiri” yang cenderung sosialis dan marxis (Gamais, 2012: 14). 

Sementara itu, berbagai pelatihan diadakan menjangkau kalangan pelajar 

dan mahasiswa, sehingga banyak mahasiswa angkatan 80-an yang telah memiliki 

idealisme keislaman ketika memasuki jenjang kuliah. Mereka yang masuk ITB 

merasakan bahwa hampir tidak ada ruang bagi mahasiswa muslim untuk 

mengekspresikan keislamannya di dalam kegiatan mahasiswa ITB. Upaya 

pertama yang dijalankan para mahasiswa muslim adalah dengan mengadakan 

berbagai pengajian kecil di lingkungan jurusan yang disebut usrah, dan juga 

berbagai kegiatan keislaman lainnya. Kegiatan-kegiatan ini sukses dan menjadi 

tonggak baru bahwa di kampus ITB bisa diadakan kegiatan keislaman (Gamais, 

2012: 16). Kegiatan pengajian kecil inilah yang sekarang dikenal dengan 

pembinaan.   

Jika melihat sejarah dan kegiatannya selain berupa kegiatan pembinaan. 

Kegiatan dalam dakwah dikenal dengan dakwah fi’ah qolilah atau dakwah 

kelompok kecil. Dakwah fi’ah adalah dakwah yang dilakukan seorang da’i 

terhadap kelompok kecil dalam suasana tatap muka, bisa berdialog serta respon 

mad’u terhadap da’i dan pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui 

seketika (Enjang, 2009: 130). Dalam hal ini proses tersebut dikenal dengan 

pembinaan. Hal ini senada dengan salah satu jati diri dalam Gamais  ITB yaitu Al 

Binaa (pembinaan). 

Pembinaan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-bina yaitu pembinaan. 

Di Gamais pembinaan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membangun 
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kepribadian orang yang dibentuk sehingga memenuhi standar yang ditetapkan. 

Pembinaan untuk kader Gamais dibagi menjadi dua sarana, mentoring dan 

pembinaan terpusat. Pembinaan terpusat dapat dilakukan oleh Gamais pusat 

maupun Lembaga Dakwah Wilayah/ Lembaga Dakwah Fakultas/ Lembaga 

Dakwah Program Studi. 

Proses pembinaan yang berkelanjutan ini tidak hanya dilaksanakan secara 

pusat oleh Gamais saja namun dilaksanakan pula secara sinergi di sebuah sektor 

Gamais yaitu Sektor Annisaa. Sektor Annisaa adalah sebuah bagian dari Gamais 

yang bertugas mengkoordinir muslimah ITB. Sektor Annisaa secara khusus 

melakukan pembinaan terhadap muslimah ITB. Mengingat muslimah ITB secara 

umum memiliki potensi yang besar untuk menentukan nasib masa depan. Tidak 

sedikit alumnus ITB yang memegang kepemimpinan bangsa ini sehingga para 

muslimah ITB menjadi salah satu yang memiliki andil besar dalam perubahan 

besar bangsa (Annisa Gamais ITB, 2012: 166).  

Secara umum, muslimah ITB berkarakteristik hanif. Kesimpulan ini 

dicatat oleh Annisaa Gamais ITB berdasarkan pengamatan masa muslimah ITB  

dalam agenda syiar Annisa selama 5 tahun terakhir (2006-2010). Bisa dikatakan 

hal ini merupakan sebuah potensi yang baik karena menunjukan bahwa muslimah 

ITB memiliki kesadaran akan pentingnya berislam dengan baik, mau menerima 

Islam, dan tidak apatis.  

Sesuai dengan fungsi dari sektor Annisaa di Gamais salah satunya adalah 

sebagai kontroler pembinaan muslimah Gamais ITB. Sasaran strategi, Key 

Performance Indicator, dan target sektor Annisaa disusun untuk mencapai visi 
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misi Annisa dalam mentransformasi muslimah ITB agar memiliki kepribadian 

yang islami. Melalui syiar atau pembinaan Annisa dengan bersinergi dengan 

Annisaa wilayah melakukan program kegitan yang inklusif, inspiratif dan fresh 

Annisaa memperkenalkan dasar tentang Islam kepada muslimah ITB. Kegiatan 

pembinaan ini dilaksanakan oleh Annisa pusat dan wilayah secara berkala yaitu 

sepekan satu kali dan dalam kegiatan lainnya. Adapun yang menjadi objek dari 

pembinaan ini adalah para muslimah ITB.  

Dari kenyataan di atas, Sektor Annisaa Gamais ITB yang bernaung di Unit 

Kegitan Mahasiswa Gamais ITB sangat serius dalam memberikan pembinaan bagi 

muslimah ITB. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan pembentukan sosok 

muslimah shalihah. Pembinaan merupakan bagian dari bimbingan keagamaan 

Islam, karena perangkat-perangkat yang diberikan pembinaan serupa dengan 

perangkat-perangkat yang berada dalam bimbingan keagamaan Islam. Selain itu 

unsur kegiatan bimbingannya yang lebih dikenal dengan pembinaan. Dalam hal 

ini peneliti tertarik untuk menggali lebih banyak tentang segala aspek yang ada 

pada Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Membentuk Konsep Diri 

Muslimah Pada Sektor  Annisa Gamais ITB . 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini 

dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk 

konsep diri muslimah pada sektor Annisaa Gamais ITB? 
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2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan dalam membentuk konsep diri 

muslimah pada sektor  Annisaa Gamais ITB? 

3. Apa faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan bimbingan dalam  

membentuk konsep diri muslimah pada sektor Annisaa Gamais ITB? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan kegunaan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan bimbingan keagamaan dalam 

membentuk konsep diri muslimah pada sektor Annisaa Gamais ITB. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pada sektor Annisaa 

Gamais ITB dalam membentuk konsep diri muslimah. 

3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan 

bimbingan dalam membentuk konsep diri muslimah pada sektor 

Annisaa Gamais ITB. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan secara teoritis dan praktis. 

Secara teoritis kegunaannya adalah: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi seluruh 

civitas akademika khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu 

Bimbingan dan Konseling Islam.  

2. Menambah khazanah ilmu tentang bimbingan dalam membentuk 

konsep diri muslimah. 
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Sedangkan kegunaan secara praktisnya adalah. 

Bermanfaat bagi rujukan lembaga dakwah kampus lain dalam hal kegiatan 

perencanaan bimbingan dalam membentuk konsep diri muslimah pada lembaga 

dakwah kampus sektor muslimah. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dari penelitian Djukana (Tahun 2008: hal) tentang “Pengembangan 

Konsep Diri yang Positif pada Siswa SD sebagai Dampak Penerapan Umpan 

Balik (Feedback) dalam Proses Pembelajaran Penjas”. “Konsep diri adalah 

penilaian tentang kepatutan diri pribadi yang dinyatakan dalam sikap, yang 

dimiliki seseorang mengenai dirinya”. Maksudnya tentang bagaimana perasaan 

seseorang terhadap dirinya sendiri. Proses penilaian terhadap diri sendiri ini 

diperoleh melalui proses membandingkan dengan yang lain, mendapatkan 

perlakuan dari yang lain, baik berupa pujian ataupun cemoohan.   

Dalam dakwah, pembinaan dapat dikatakan dakwah fi’ah qalilah. Dalam 

penelitian  Asep Iwan (Tahun 2010:) tentang “Efektivitas Dakwah Fi’ah pada 

Lembaga Dakwah Kampus di sini membahas Efektivitas dan Dampak yang 

ditimbulkan dari Mentoring terhadap Perilaku Keagamaan Mahasiswa. Bahwa 

hasil yang diperoleh adalah kegiatan pembinaan atau mentoring lembaga dakwah 

kampus efektif meningkatkan perilaku keagamaan mahasiswa dilihat dari tujuan, 

metode, materi, da’i dan evaluasi dengan kualitatif sangat baik.  

Kemudian dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yulianingsih 

(Tahun 2013: ) tentang “Pengaruh Bimbingan Mentoring Terhadap Kecerdasan 

Spiritual Mahasiswa Baru” mengupas tentang proses mentoring dan pengaruhnya 
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terhadap kecerdasan spritual Mahasiswa Baru. Hasil penelitian yang diperoleh 

bahwa terdapat tingkat kolerasi yang moderat antara bimbingan mentoring atau 

pembinaan dengan kecerdasan spritual mahasiswa baru.  

Penelitian lainnya yang berhubungan dengan bimbingan keagamaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Neti Sulistiani (Tahun 2013: ) tentang “Bimbingan 

Keagamaan dalam Upaya Mengurangi Kenakalan Remaja” Penelitian yang 

dilaksanakan di SMA Negeri 21 Bandung. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

tersebut adalah bimbingan keagamaan di SMAN 21 Bandung memiliki beberapa 

pendeketan, diantaranya pendekatan preventif, pendekatan kuratif dan pendekatan 

kuratif khusus atau pembinaan. 

Penelitian selanjutnya yang hampir senada dengan penelitian yang akan 

dilakukan berkaitan dengan konsep diri yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cucu 

Wahyuni (Tahun 2013: ) tentang “Metode Bimbingan Keagamaan dalam 

Meningkatkan Konsep Diri Warga Binaan” penelitian dilakukan di Lembaga 

Permasyarakatan Klas II B Sumedang. Hasil yang diperoleh adalah metode 

bimbingan keagamaan dalam meningkatkan konsep diri warga binaan sudah 

cukup baik, hal ini nampak pada aktivitas bimbingan keagamaan yang 

dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Sumedang.   

Sementara penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas 

karena penelitian ini akan memfokuskan dalam aspek pelaksanaan, program, dan 

faktor penunjang dan penghambat dalam Bimbingan Keagamaan dalam 

Membentuk Konsep Diri Muslimah. Penelitian pembinaan pada sektor Annisaa 

Gamais ITB.  
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F. Kerangka Berpikir 

Pembinaan adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membangun 

kepribadian individu yang dibentuk sehingga memenuhi standar yang sudah 

ditetapkan.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, 

memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik (1995: 134).  

Pembinaan dikalangan muslimah memiliki tujuan yang sama dengan 

pembinaan yang dilakukan dikalangan laki-laki, namun tuntutan peran yang tidak 

sama persis maka diperlukan pendekatan dan penguatan pada beberapa sisi yang 

menjadi kekhasan masing-masing gender (Annisaa Gamais ITB). Dalam hal ini 

pembinaan merupakan bagian dari dakwah. 

Dakwah artinya seruan, ajakan atau panggilan (Anshary, 1967: 17). 

Dakwah dalam implementasinya, merupakan kerja dan karya besar manusia, baik 

secara personal maupun kelompok yang dipersembahkan untuk Tuhan dan 

sesamanya dan dakwah juga merupakan kerja sadar dalam rangka menegakkan 

keadilan, meningkatkan kesejahteraan, menyuburkan persamaan, dan mencapai 

kebahagiaan atas dasar ridha Allah SWT. Dengan demikian, baik secara teologis 

maupun sosiologis dakwah akan tetap ada selama umat manusia masih ada dan 

selama Islam masih menjadi agama manusia (Enjang, et,al., 2009: 1).  

Dari segi bentuknya, dakwah dapat berupa Irsyad (internalisasi dan 

bimbingan), tabligh (transmisi dan penyebarluasan), tadbir (rekayasa sumber daya 

manusia), dan tamkin (pengembangan kehidupan manusia) (Aep, et, al., 2009: 
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107). Jika dikerucutkan dari masing-masing bentuk dakwah tersebut maka akan 

ada bidang-bidang yang lebih spesifik. Dari sini dapat diketahui dakwah Irsyad 

berarti bimbingan ini artinya senada dengan penelitian yang dilaksanakan. 

Namun agar aktivitas dakwah atau bimbingan terhadap muslimah tersebut 

bisa terarah maka diperlukan program-program kegiatan yang bisa membantu 

dalam kelancaran misi membentuk konsep diri seorang muslimah. Dengan adanya 

program yang terukur dan terencana maka tujuan yang diharapkan pun akan 

terlaksana secara terukur dan terevaluasi dengan baik.  

Aktivitas dakwah dalam prosesnya akan melibatkan unsur-unsur (rukun) 

yang terbentuk secara sistematik, artinya antara unsur yang satu dengan unsur 

yang lainnya saling berkaitan. Unsur dakwah artinya berbagai elemen yang harus 

ada dalam sebuah proses dakwah. Secara sederhana unsur-unsur pembinaan 

sebagai bagian dari dakwah dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Unsur-unsur dakwah dalam Pembinaan 
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Dari gambar di atas dapat dilihat terdapat enam unsur utama (pokok) 

dalam proses pembinaan yaitu: da’i (pembimbing), maudu,’ (materi dakwah), 

uslub (metode dakwah), wasilah (media dakwah), mad’u (objek dakwah), dan 

tujuan dakwah. Sedangkan konteks dakwah dan respon balik (feed back) 

merupakan situasi dalam implikasi yang tak terpisahkan ketika terjadi proses 

dakwah, dalam arti unsur yang mendekat (Enjang, et, al., 2009: 73). Jika berbicara 

dan menelaah tentang pembinaan atau dakwah, maka akan searah dengan 

bimbingan keagamaan.  

Selanjutnya telah dijelaskan di atas bahwa istilah bimbingan dikenal 

dengan Irsyad. Irsyad adalah penyebaran ajaran Islam yang sangat spesifik di 

kalangan tertentu. Ia menampilkan hubungan personal antara pembimbing dengan 

terbimbing. Ia lebih berorientasi pada pemecahan masalah individual yang dialami 

oleh terbimbing, sedangkan pembimbing memberikan jalan keluar sebagai 

pemecahan masalah tersebut. selain itu ia juga mencakup penyebarluasan ajaran 

Islam di kalangan agregat tertentu dengan suatu pesan tertentu. Pesan itu 

merupakan paket program yang rancang oleh pelaku dakwah. Ia dirancang secara 

bertahap sampai pada perolehan target tertentu (Aep Kusnawan, et, al., 2009: 12). 

Kata Bimbingan dipandang secara terminologi, istilah bimbingan 

merupakan terjemahan bahasa Inggris, “Guidance”, artinya: bantuan atau 

tuntunan. Namun harus diingat bahwa tidak semua bantuan atau tuntunan itu 

berarti bimbingan (guidance) (Solihin, 2004: 14). Seperti kata Guidance yang 

berarti membimbing dalam pengertian guidance terdapat makna orang yang lebih 

tahu membantu orang yang kurang tahu. Guidance berarti mefokuskan pada 
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mengajar anak-anak dan orang dewasa tentang diriya sendiri orang lain dan dunia 

kerja (Lesmana, 2008: 5). 

Bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan. 

Artinya bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan. Fokus 

bimbingan adalah membantu individu dalam merealisasikan potensi dirinya 

(Yusuf, et, al,. 2009: 108). Di Gamais proses bimbingan ini dilaksanakan secara 

kontinyu setiap pekan satu kali meliputi memberikan materi-materi mengenai 

keislaman sebagai proses perbaikan peningkatan diri bagi orang yang terlibat 

didalamnya (Blue Print Kaderisasi Gamais ITB) 

Dari beberapa pengertian di atas bahwa bimbingan adalah suatu proses 

pemberian bantuan yang terus menerus dan dilakukan secara sistematis kepada 

individu atau terbimbing dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar 

tercapai kemampuan untuk memahami dirinya, kemampuan menerima dirinya, 

kemampuan untuk mengarahkan dirinya, dan kemampuan untuk merealisasikan 

diri, sesuai dengan potensi yang dimilikinya.  

Jika dilihat dari karakteristiknya muslimah (perempuan) pada masa kuliah 

digolongkan kepada dewasa dini yaitu berkisar umur (18-40 tahun), dimana pada 

usia ini  merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru 

dan harapan-harapan sosial baru (Harlock, 1980: 246). Ini berarti pada usia ini 

para muslimah diharapkan memerankan peran baru, seperti peran seorang istri, 

seorang ibu, mengembangkan sikap-sikap baru dan nilai-nilai baru sesuai dengan 

tugasnya yang baru.  
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Kemudian jika dihubungkan dengan pembinaan kaitannya dengan 

bimbingan, Zakiyah Darajat menambahkan bahwa mahasiswa ini digolongkan 

kedalam remaja akhir atau dewasa muda berkisar pada umur (18-24 tahun). Pada 

usia ini mereka bukan lagi anak-anak, yang dapat dinasihati, didik dan ajar dengan 

mudah dan bukan pula orang dewasa yang dapat dilepaskan untuk bertanggung 

jawab sendiri atas pembinaan dirinya (Zakiyah Darajat, 2010:148).  

Bisa dibayangkan bahwa pada usia tersebut mereka telah mengalami 

beberapa fase dengan berbagai macam pembinaan dalam pribadinya baik di 

lingkungan keluarga, sekolah dan sosial lainnya. Maka dari itu program dan 

pelaksanaan bimbingan keagamaan pun harus dirancang dan disesuaikan dengan 

karakteristik yang ada pada muslimah tersebut. 

Dalam bimbingan keagamaan khususnya memberikan pembinaan kepada 

para muslimah tentunya membutuhkan rancangan aksi nyata yang bisa 

mendukung dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai yaitu melalui 

program kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, program adalah rancangan 

mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan (1995: 789). Dengan 

adanya perencanaan program tersebut bimbingan yang akan dilaksanakan pun bisa 

lebih terarah dan terukur. 

Jika dihubungkan dengan program bimbingan, pendapat (Winkel, 2006: 

91) mengemukakan bahwa, program bimbingan merupakan suatu rangkaian 

kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama 

periode tertentu. Sedangkan menurut Purwoko, program bimbingan di suatu 

lembaga yang mengadakan bimbingan ialah sejumlah kegiatan bimbingan yang 
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direncanakan oleh lembaga terkait, dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu 

(Purwoko, 2008: 18). Dengan kata lain program bimbingan adalah kegiatan 

layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode tertentu. 

Program tersebut pun dikemas sedemikian rupa disusun sehingga dirasa sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh para muslimah.  

Adapun pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk konsep diri 

muslimah meliputi berbagai unsur. Unsur tersebut diantaranya adalah subjek 

bimbingan. Subjek bimbingan yang dimaksud disini yaitu seorang pembimbing 

dan memiliki kulifikasi yang baik, kemampuan bermasyarakat, serta bertakwa 

kepada Allah (Thohirin Musnamar, 1992:42). Selain itu dalam melaksanakan 

bimbingan keagamaan perlu adanya materi. Materi yang disampaikan sebaiknya 

disesuaikan dengan kebutuhan mad’u atau terbimbing. Namun secara umum 

materi dalam bimbingan keagamaan tetap mengambil dasar kepada ajaran Islam 

atau perintah Allah. Seperti yang disampaikan oleh (Enjang, 2009: 80) materi 

bimbingan dapat disesuaikan dengan pokok isi al-Qur’an meliputi: 1) akidah, 2) 

Ibadah, 3) Muamalah, 4) Akhlak, 5) sejarah, 6) prinsip-prinsip pengetahuan dan 

teknologi, 7) lain-lain berupa anjuran, janji-janji dan ancaman (Enjang, et, al,. 

2009: 80).   

Selanjutnya dalam proses bimbingan keagamaan terdapat metode 

bimbingan. Metode merupakan jalan atau suatu cara untuk melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pun dalam pelaksanaan 

bimbingan keagamaan khususnya dalam membimbing para muslimah maka 

metode yang digunakan harus sesuai. Menurut Enjang, metode adalah suatu cara, 



16 
 

 
 

jalan termasuk starategi, teknik dan pola yang ditempuh oleh seorang da’i atau 

pembimbing dalam melaksanakan bimbingan untuk mencapai tujuan yang ingin 

ditempuh (Enjang, et, al,. 2009: 86). Dalam teknisnya metode bimbingan dapat 

dilaksanakan yaitu berupa ceramah (muhadoroh), debat (mujadalah), dialog 

(muhawaroh), petuah, nsaihat, wasiat, ta’lim dan lain-lain (Enjang, et, al,. 

2009:86). Adapun menurut Aunur Rahim metode dalam bimbingan ada dua yaitu 

secara langsung meliputi metode individual dan metode kelompo dan tidak 

langsung yaitu bimbingan salah satunya melalui media massa (Aunur, 2001: 54-

55). 

Unsur selanjutnya dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan yaitu media. 

Media merupakan unsur yang dapat membantu efektivitas kegiatan bimbingan 

keagamaan. Media kaitannya dengan dakwah atau bimbingan adalah alat objektif 

yang menjadi saluran yang dapat menghubungkan ide dengan mad’u, Adapun 

media yang dapat digunakan dalam bimbingan yaitu  berdasarkan jenis dan dan 

peralatan yang melengkapinya terdiri dari media tradisional, media modern, dan 

perpaduan media tradisional dan modern (Enjang, et, al., 2009: 93-95). Dalam hal 

ini media yang dapat digunakan berupa pemasangan baliho, siaran radio, panpage 

media sosial dan lain-lain. 

Selanjutnya unsur dari bimbingan keagamaan adalah Objek bimbingan 

keagamaan. Objek bimbingan adalah orang yang dibimbing atau orang yang 

menerima bimbingan agama. Menurut Bimo Walgito, objek bimbingan agama 

adalah siapa saja yang tanpa memandang unsur, mulai dari anak-anak, remaja, 

orang tua individu maupun kelompok (Bimo Walgito, 1987: 9). Artinya bahwa 
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objek bimbingan bisa dipandang dari berbagai segi latar belakang baik 

pendidikan, usia dan pekerjaannya.  

Unsur penting lainnya yaitu tujuan. Tujuan merupakan faktor penting 

karena jika tidak ada tujuan maka proses bimbingan pun tidak akan terarah. 

menurut Winkel (Fenti, 2011: 65) tujuan adanya bimbingan konseling adalah 

supaya orang perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu 

menghadapi tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas dan 

mengambil tindakan atas pilihan solusi yang memadai. Kemudian Zakiyah 

menyebutkan bahwa bimbingan agama Islam mempunyai tujuan untuk membina 

mental dan moral seseorang kearah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, artinya 

setelah bimbingan itu terjadi orang yang dengan sendirinya menjadikan agama 

sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku, sikap dan gerakan dalam hidupnya 

(Zakiyah Darajat, 2010: 59).   

Dalam melaksanakan bimbingan keagamaan setelah unsur-unsur terpenuhi 

agar kegiatan bimbingan terlaksana secara sistematis maka diharuskan adanya 

tahapan. Adapun tahapan dalam bimbingan keagamaan adalah sebagai berikut: 1) 

menentukan topik yang akan disampaikan, 2) men-setting tujuan akhir dari 

bimbingan yang akan dilaksanakan, 3) memilah dan memilih materi bimbingan, 

4) menentukan waktu pelaksanaan bimbingan, 5) mempersiapkan materi yang 

relevan dan konsisten (Syafa’at, 1982: 48). 

Dalam hubungannya dengan perencanaan program layanan bimbingan 

keagamaan, maka ada beberapa aspek kegiatan penting yang perlu dilakukan 

yaitu: 1) analisis kebutuhan dan permasalahan klien, 2) penentuan tujuan program 
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layanan bimbingan yang hendak dicapai, 3) analisis kondisi dan situasi di 

lingkungan, 4) Penentuan jenis-jenis kegiatan, 5) penentuan metode dan teknik 

yang akan digunakan dalam kegiatan, 6) penetapan personel-personel yang akan 

menjalankan kegiatan, 7) persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang telah direncanakan, serta 8) perkiraan tentang hambatan-hambatan 

yang akan ditemukan dan usaha-usaha apa yang akan dilakukan dalam mengatasi 

hambatan-hambatan (Juntika, 2005: 40-41). 

Sedangkan mengenai konsep diri William D. Brooks menjelaskan bahwa 

pengertian konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita 

(Rakhmat, 2005:105). Menurut Rakhmat, konsep diri merupakan faktor yang 

sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang 

bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Misalnya bila 

seorang individu berpikir bahwa dia bodoh, individu tersebut akan benar-benar 

menjadi bodoh (Rakhmat, 2005:104). 

Sedangkan konsep diri menurut pandangan Islam, Anis Matta dalam 

bukunya mengatakan bahwa konsep diri adalah cara pandang seseorang terhadap 

dirinya, juga nilai-nilai yang dianutnya. Visi, misi, cita-cita, sifat (kekuatan dan 

kelemahan), merupakan bagian dari konsep diri. Membangun konsep diri 

membantu kita merencanakan kesuksesan ke depan. Bahkan salah satu ekspresi 

yang kuat dari bertakwa adalah merencanakan pengembangan diri kita. (Anis 

Matta, 2004: 31). Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-hasr ayat 

18 yang berbunyi: 

   

     

http://belajarpsikologi.com/pengertian-konsep-diri/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-konsep-diri
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan” (Departemen Keagamaan RI, 2009: 601). 

Individu yang memiliki konsep diri positif akan bersikap optimis, percaya 

diri sendiri dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap 

kegagalan yang dialami. Kegagalan tidak dipandang sebagai akhir segalanya, 

namun dijadikan sebagai penemuan dan pelajaran berharga untuk melangkah 

kedepan. Individu yang memiliki konsep diri positif akan mampu menghargai 

dirinya sendiri dan melihat hal-hal yang positif yang dapat dilakukan demi 

keberhasilan di masa yang akan datang. 

Individu yang memiliki konsep diri negatif meyakini dan memandang 

bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, 

gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap 

hidup. Individu ini akan cenderung bersikap pesimistik terhadap kehidupan dan 

kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan sebagai kesempatan, 

namun lebih sebagai halangan. Individu yang memiliki konsep diri negatif akan 

mudah menyerah sebelum berperang dan jika ia mengalami kegagalan akan 

menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. 

 Dengan melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik konsep diri dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsep diri positif 

http://belajarpsikologi.com/jenis-jenis-konsep-diri/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepercayaan-diri/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepercayaan-diri/
http://belajarpsikologi.com/jenis-jenis-konsep-diri/
http://belajarpsikologi.com/jenis-jenis-konsep-diri/
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dan konsep diri negatif, yang mana keduanya memiliki ciri-ciri yang sangat 

berbeda antara ciri karakteristik konsep diri positif dan karakteristik konsep diri 

yang negatif. Sedangkan tujuan dari pembentukan konsep diri adalah untuk 

menghasilkan individu yang siap menjalankan aktivitas sesuai dengan fitrahnya. 

Atau sebagai tujuan penciptaan manusia itu sendiri, agar manusia selalu tunduk 

dan taat pada Allah dengan segala perintah dan larangnnya (Saleh Muwafik, 2011: 

105). Karena hakikat kehidupan manusia adalah untuk beribadah. 

 Dalam proses bimbingan, kegiatan bimbingan tidaklah selalu berjalan 

dengan baik sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan proses bimbingan, yaitu meliputi faktor penunjang 

dan penghambat. Fenti dalam bukunya Bimbingan Konseling, mengemukakan 

bahwa unsur penunjang dalam proses bimbingan terdiri dari pertama, faktor 

eksternal yaitu aspek sosial dan non sosial dan yang kedua, faktor internal 

meliputi fisik dan psikis (Fenti, 2010: 35-37).  Adapun faktor penghambat dalam 

proses bimbingan diantaranya: 1) kekurangan tenaga pembimbing, hal ini 

dirasakan oleh beberapa lembaga. Hal ini menyebabkan tidak sehatnya beban 

pikul seorang pembimbing dalam membimbing konseli atau terbimbing, 2) 

Kemampuan teknis lembaga yang mengadakan bimbingan, seorang tidak 

memiliki kapasitas menjadi seorang pembimbing, 3) Sarana dan prasarana, 4) 

organisasi dan administrasi bimbingan (Juntika, 2005: 51).    

 Adapun upaya dalam membentuk konsep ini berkaitan dengan 

perkembangan konsep diri pada manusia. Dalam hal ini konsep diri tidak 

terbentuk secara langsung atau ada sejak lahir namun konsep diri merupakan hasil 
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dari interaksi individu dengan lingkungannya. Menurut Burn (Alex Sobur, 2010: 

510) bahwa konsep diri sendiri merupakan kombinasi dari berbagai aspek, yaitu 

citra diri, intensitas afektif, evaluasi diri, dan predisposisi tingkah laku. Semuanya 

jika diakumulasikan maka akan menjadi sebuah konsep diri yang menjadi 

pandangan seseorang dalam menjalani hidupnya.  

 Sedangkan dalam pandangan Islam, mengenai konsep diri ini, Anis Matta 

dalam bukunya Model Manusia Muslim Abad 21. Ada tiga tingkatan mengenai 

konsep diri yaitu (a) Aku diri, aku seperti yang aku pahami, (b) Aku sosial, aku 

seperti yang dipahami oleh orang lain yang ada di sekitarku, yang ketiga (c) yaitu 

Aku ideal, aku yang aku inginkan (Anis Matta, 2004: 28). Dalam konsep yang 

dikemukan oleh Anis tersebut, ia mengatakan bahwa konsep diri yang harus 

dimiliki oleh seorang muslim adalah memiliki konsep diri Aku ideal. Adapun 

upaya dalam membentuk konsep diri seorang muslim diantaranya: 1) Mengetahui 

bagaimana model manusia muslim ideal, 2) Menetapkan konsep diri yaitu dengan 

menetapkan cita-cita dan target, dan 3) Analisa kekuatan, kelemahan dan 

tantangan (Anis, 2002: 34). 

 

 

 

Untuk lebih memperjelas pembahasan di bawah ini dapat dibentuk 

kerangka pemikiran seperti berikut: 

 
Perencanaan Bimbingan Keagamaan 

1. Analisis kebutuhan dan permasalahan 

klien. 

2. Penentuan tujuan program layanan 

bimbingan yang hendak dicapai 

3. Analisis kondisi dan situasi di 

lingkungan. 

4. Penentuan jenis-jenis kegiatan 

5. Penentuan metode dan teknik  

Pelaksanaan Bimbingan 

dalam Membentuk Konsep 

Diri Muslimah pada 

Gamais ITB meliputi 

1. Subjek bimbingan, 

2. Materi bimbingan 

3. Metode bimbingan, 

4. Media bimbingan 

5. Objek bimbingan, 
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Gambar 2: Kerangka Berpikir 

G. Langkah-langkah Penelitian 

Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Sektor Annisaa Gamais ITB yang terletak di Jl. 

Ganesha No. 7 Bandung. Lokasi itu dipilih dan dijadikan sebagai tempat 

penelitian karena terdapat program bimbingan keagamaan yang cukup menarik 

untuk dijadikan objek penelitian. 

2. Metode Penelitian 

1. Faktor Penunjang 

2. Faktor Penghambat 
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 

yaitu dengan memberikan gambaran secara cermat dan jelas tentang bagaimana 

pelaksanaan program bimbingan dilaksanakan di Sektor Annisaa Gamais ITB. 

Metode ini digunakan dengan alasan untuk memperoleh penguraian dan 

penjelasan data, dan juga untuk mengambil masalah dan memusatkan perhatian 

pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan 

(Cik Hasan Bisri, 1998:61). 

Peneliti menggunakan metode ini karena untuk mengetahui perencanaan 

bimbingan, disamping untuk mengetahui pelaksanaan, dan faktor apa saja yang 

menjadi penunjang dan penghambat keberlangsungan pelaksanaan bimbingan. 

3. Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang berkaitan 

dengan proses kegiatan bimbingan keagamaan pada muslimah pada Sektor 

Annisaa Gamais ITB. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan penulis 

yaitu. 

a. Data tentang perencanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk 

konsep diri muslimah pada sektor Annisaa Gamais ITB. 

b. Data tentang pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk 

konsep diri muslimah pada sektor Annisaa Gamais ITB. 

c. Data tentang faktor penunjang dan penghambat bimbingan keagamaan 

dalam membentuk konsep diri muslimah pada sektor Annisaa Gamais 

ITB. 

4.  Sumber Data 
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a. Sumber Data Primer 

Data primer dalam penelitian  ini yaitu bersumber dari kepala sektor 

Annisaa Gamais ITB, pengurus, dan objek bimbingan keagamaan 

membentuk konsep diri muslimah pada sektor Annisaa Gamais ITB, 

alasannya mereka dipandang mengetahui tentang permasalahan penelitian 

yang dicari. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah data yang diperlukan 

dan memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis, namun 

berdasarkan literatur dalam studi kepustakaan mendayagunakan berbagai 

informasi atau ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku-buku, artikel, 

skripsi, jurnal dan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Nasution dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

mengatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2008: 226).  Observasi yang digunakan 

adalah peneliti melihat pelaksanaan bimbingan Keagamaan sebagai objek 

penelitian Bimbingan Keagamaan. Teknik dilakukan untuk mendapatkan data 

pelaksanaan bimbingan keagamaan di sektor Annisaa Gamais ITB. 

b. Wawancara  
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Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah wawancara langsung dengan sumber data yaitu pengurus 

sektor Annisa Gamais ITB dan objek dari pelaksanaan bimbingan keagamaan 

dalam membentuk konsep diri muslimah. Teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi  dari kepala sektor Annisaa Gamais ITB, pengurus  

tentang perencanaan program, pelaksanaan, dan faktor penunjang dan penghambat 

dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk konsep diri 

muslimah. Untuk kelancaran wawancara ini peneliti menggunakan alat perekam, 

catatan, kamera dan lain sebagainya. 

c. Dokumentasi  

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158). Dalam hal ini peneliti 

mendokumetasikan dokumen-dokumen berupa data foto-foto, catatan-catatan 

kegiatan bimbingan atau agenda rutin yang diadakan oleh Annisaa Gamais ITB. 

 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data terkumpul. Teknik analisis data juga berarti proses 

mencari dan meyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
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catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktifitas dalam menganalisis data yaitu: data reduction,data display,dan 

conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2008:246). 

 Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah seperti gambar 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Langkah-langkah Pengumpulan Data 

Data 

collection 

Data display 

Data 

reduction Conclusion: drawing/ 

verifying 


