
 

 

  ABSTRAK 

Muhamad Munir: Bimbingan Rohani Islam untuk Meningkatkan Kesadaran 
Beragama Personel Brimob di Satuan Brimob Polda Jabar Jatinangor. 

Sebagai aparatur negara, personel Brimob mempunyai tugas dan 
tanggungjawab menjaga dan melindungi negara dan masyarakatnya,Dalam 

melaksanakan tugas sebagai Brimob tentu saja tidak menutup kemungkinan pasti 
mengalami batu sandungan salah satunya yaitu menggunakan wewengan jabatan 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, hal ini menjadi alasan 
yang kuat dibutuhkannya  layanan bimbingan untuk meningkatkan kesadaran 
beragama personel Brimob, layanan Bimbingan Rohani Islam menjadi salah satu 

upaya yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar Jatinangor.  
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui Program Bimbingan Rohani 

Islam Satuan Brimob Polda Jabar Jatinangor, (2) Proses Bimbingan Rohani Islam 
Satuan Brimob Polda Jabar Jatinangor, (3) Hasil Bimbingan Rohani Islam Satuan 
Brimob Polda Jabar Jatinangor. 

Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ke-Tuhanan, 
keimanan, sikap dan. tingkah laku. keagamaan yang terorganisasi dalam sistem 

mental dan kepribadian. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga 
manusia, maka kesadaran beragama pun mencakup aspek-aspek afektif, konatif, 
kognitif dan motorik. 

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif  karena bermaksud 
menggali, mengungkapkan dan menganalisis proses Bimbingan Rohani Islam di 

Satuan Brimob Polda Jabar Jatinangor. Adapun teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan penyebaran angket. 

Program Bimbingan Rohani Islam di Satuan Brimob Polda  Jabar Jatinangor 

meliputi Program Tahunan, Program Bulanan, Program Mingguan, Program 
Harian. Program tahunan meliputi: Isra Mi’raj, Maulid, Isra Mi’raj, Nisfu 

Sya’ban. Program bulanan salah satunya yaitu kerja bakti kepada masyarakat 

setempat. Program mingguan meliputi Bimbingan Rohani Islam dan doa bersama. 
Dan program harian yaitu pembacaan Asma’ul Husna bersama-sama setelah 
berjamaah sholat. 

Bimbingan Rohani Islam  dilaksanakan setiap hari kamis pukul 08.00 
sampai dengan pukul 10.00 WIB. Proses kegiatan bimbingan diawali dengan 
sholat dhuha dan pembacaan surat yaasin, dilanjutkan tausiah dan di akhiri dengan 

pembacaan Asma’ul Husna dan do’a bersama. Proses kegiatan bimbingan diawali 
dengan sholat dhuha dan pembacaan surat yaasin, dilanjutkan tausiah dan di akhiri 

dengan pembacaan Asma’ul Husna dan do’a bersama. 
Hasil yang dicapai melalui proses bimbingan yaitu sebanyak 78,5% 

personel Brimob memiliki kesadaran beragama yang baik atau dalam tinggi. Hasil 

ini diperoleh dari perhitungan angket. Hasil ini sesuai dengan hasil wawancara 
dengan pembimbing rohani Sat Brimobda Jabar Jatinangor yaitu sebanyak 80%. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal ini membuktikan layanan 
Bimbingan Rohani Islam telah membantu personel Brimob di Satuan Brimob 
Polda Jabar Jatinangor dalam meningkatkan kesadaran beragama mereka. 


