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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adapun yang menjadi latar belakang penulis adalah sebelumya penulis 

pernah melakukan buka puasa bersama di panti Asuhan As-Shohwah tepatnya 

pada tahun 2016 di situ penulis menemukan suatu hal yang berbeda yang jarang 

saya lihat pada keseharian saya.dimana anak-anak kecil dan remaja yang cukup 

ramai yang tinggal bersama terlihat akrab satu sama lain. Di samping itu penulis 

melakukan prariset untuk lebih mengetahui gambran umum tentang panti Asuhan 

As-Shohwah Pekanaru yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan pengurus 

panti asuhan bagaimana kegiatan keseharian anak asuh panti secara umum dan 

siapa saja yang menjadi pengasuh dan pebimbing agama terutama dalam hal 

bimbingan agama islam, Hal ini lah yang menjadi awal penulis melakukan 

penelitian ini. 

Bimbingan Agama Islam merupakan pondasi yang sangat mendasar dan 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan khususnya bagi ummat 

Islam, ketika era globalisasi dan modernisasi masuk tak terbendung, membawa 

produk dan budaya berlabel luar negeri yang tidak semuanya berdefinisi positif, 

dimana budaya yang bernuansa Islami tertindas oleh masuknya budaya Barat, 

dengan kebanyakan orang mengatakan : dengan menirukan budaya Barat, agar 

kita tidak ketinggalan zaman sedangkan budaya Islami dibilang terbelakang, juga 
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masih banyak terdapat kurangnya pemahaman tentang agama Islam. Agama Islam 

menempatkan akhlak dalam posisi yang sangat penting, karena akhlak merupakan 

salah ajaran pokok dalam Islam setelah akidah dan syariah. Akhlak juga 

merupakan ajaran yang membina mental dan jiwa manusia untuk mencapai 

hakekat kemanusian yang tinggi. Dalam agama islam ayat Al Quran dan Asunah 

Rasulullah  SAW merupakan rujukan dan juga sumber akhlak dan moral dan juga 

pedoman hidup. 

Dari dua sumber tersebut menjadi pegangan utama dalam pembentukan 

akhlak manusia, baik itu melaksanakan perbuatan baik atau menghindari 

perbuatan yang buruk. Dalam hal memberikan contoh Rasulullah SAW 

merupakan contoh terbaik yang bisa dijadikan panutan dalam menjalani 

kehidupan.  

Untuk memberikan akhlak itu sendiri Rasulullah SAW sendiri telah 

berakhlak mulia di seluruh aspek kehidupanya, sehingga layak untuk dijadikan 

idola yang diteladani sebagai Usuwatun Hasanah. Sebagaimana firman Allah 

SWT ;  
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Artinya, Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan 

hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah ( Q.S Al Ahzab;21)
1
 

 

Sebagai penganut agama yang taat seseorang tentu wajib mempelajari 

ajaran agama yang dianutnya. Belajar bisa melalui guru agama, menghadiri 

pengajian dan membaca buku agama mungkin juga menggunakan sistem on line. 

Dalam belajar memperdalam agama seseorang akan memahami tentang perintah 

dan larangan bagi penganutnya. 

Persoalan yang mungkin timbul kemudian adalah sejauh manakah 

kemampuan seseorang mengaktualisasikannya ajaran agamanya dalam kehidupan 

sehari hari. Sebagai contoh bila kita rajin sholat seharusnya setelah sholat mampu 

mencerminkan akhlak yang baik dan terpuji sebagai buah dari ibadah sholat yang 

kita lakukan, bila yang terjadi sebaliknya maka para dai sering mengatakan bahwa 

kita belum mendirikan sholat tetapi baru sebatas mengerjakan sholat saja. 

Selanjutnya bila dikaji dari sisi tujuan sholat adalah mencegah seseorang dari 

perbuatan mungkar dan mendorong berbuat amal kebaikan tetapi kenyataannya 

bisa terjadi sholat jalan perbuatan mungkar juga jalan amal sholeh jalan ditempat. 

Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru memiliki tujuan yaitu Memfasilitasi 

anak-anak yatim piatu, yatim, piatu dan anak-anak terlantar dalam mencari, 

memilih dan menentukan arah hidup yang tepat bagi bekal masa depan 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al Quran dan terjemahan, Bandung : CV Diponogoro, 2006, hlm  

64 
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kehidupannya sebagai manusia yang bermartabat, berguna bagi diri, keluarga dan 

masyarakatnya.  

Anak asuh di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru memiliki latar 

belakang keluarga yang rata-rata hampir sama yaitu mereka hanya meiliki satu 

orang tua atau bahkan tidak memiliki orang tua sama sekali. Sehingga mereka 

tidak merasakan perhatian dan kasih sayang penuh dari orang tuanya. Sebagian 

dari anak asuh di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru datang dengan membawa 

atau sedang mengemban masalah sosial yang sangat berat khususnya anak asuh 

yang masuk usia remaja sehingga memerlukan bimbingan agama islam dalam 

pembentukan aktualisasi diri. 

Berdasarkan obvervasi awal penulis, remaja yang di panti asuhan As-

Shohwah Pekanbaru kurang mampu mengaktualisasikan diri tidak sepeti teman-

teman dalam kondisi normal, hal ini berpengaruh terhadap pergaulan dan 

lingkungan. Sementara itu masyarakat atau teman-teman dalam kondisi normal 

sering memberikan label negative pada anak panti asuhan tanpa melihat lebih 

jauh. Hal ini tentunya adanya penyimpangan dan kenyataan itulah, maka penulis 

perlu meneliti hal yang diupayakan mencapai aktualisasi diri pada remaja . 

Melihat fenomena tesebut penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul 

”PELAKSANAAN METODE BIMBINGAN AGAMA ISLAM DALAM 

MENGEMBANGKAN AKTUALISASI DIRI  REMAJA PANTI ASUHAN 

AS-SHOHWAH PEKANBARU”   
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B. Penegasan Istilah 

1. Pelaksanaan  

Adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, 

dan sebagainya).
2
 

2. Bimbingan Agama Islam 

Adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang yang mengalami 

kesulitan baik lahiriah maupun batiah yang menyangkut kehidupnya baik 

masa kini maupun masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di 

bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu 

mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui 

dorongan iman dan taqwanya kepada Allah SWT.
3
 

3. Aktualisasi Diri 

Adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan 

potensi psikologis yang unik. Proses Aktualisasi diri akan di bantu serta di 

hambat oleh pengalaman dan proses belajar kita dalam masa kanak kanak. 

Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup dan 

pengalaman seseorang.
4
 

 

 

                                                             
2
 Kamus besar Bahasa  Indonesia 

3
 M.Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama. Jakarta : Golden 

Terayon Dress, 1992, hlm 2 
4
 Frank G. Goble, Mazhab Ketiga Psikologi Humannistik Abraham Maslow, Penerjemah Drs. 

Asupratikaya (Yogyakarta : Kanisius, 1994) 
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4. Remaja  

Adalah masa remaja disebut pula masa penghubung atau masa 

peralihan antara masa kanak-kanak dengan masaa dewasa rentang usia antara 

usia 10-19 tahun.
5
 

5. Panti Asuhan 

Adalah suatu kelembagaan kesejahteraan social yang mempunyai 

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan social pada anak-

anak yatim, yatim piatu dan anak telantar.
6
 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Pelaksanaan metode Bimbingan Agama Islam dalam aktualisasi diri 

remaja Panti Asuhan As-Shohwah 

b. Faktor yang menghambat aktualisasi diri remaja Panti Asuhan As-

Shohwah. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup kajian masalah diatas, penulis 

membatasi masalah secara khusus yaitu terbatas pada pelaksanaan metode 

bimbingan agama islam dalam mengembangkan aktualisasi diri remaja di 

Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru. 

 

                                                             
5
 Kartini Kartono, Psikologi Anak, (Bandung : Alumni 1986), hlm 30 

6
 Departemen Sosial RI 
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3. Rumusan Masalah  

Rumusan maslah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan 

Metode Bimbingan Agama Islam dalam Mengembangkan Aktualisasi Diri 

Remaja di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru?”. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelian 

Mengetahui Pelaksanaan Metode Bimbingan Agama Islam Dalam 

Mengembangkan Aktualisasi Diri Remaja Panti Asuhan As-Sohwah 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adupun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis dibidang bimbingan agama islam. 

b. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk Panti Asuhan As-Shohwa 

Pekanbaru 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada penulis 

berikutnya pada masalah berikutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari Enam Bab yang saling berhubungan antara satu 

dengan yang lainya, dan untuk jelas lagi dapat penulis uraikan dengan uraian 

sebagai berikut: 



 8 

BAB I:  PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

serta Sistematika Penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Kajian teori, kajian terdahulu, kerangka pikir. Dari bab ini, saling 

berhubungan satu dengan lainya. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Jenis da Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber 

Data, Informasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

B. Waktu Penelitian 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian 

B. Dan pembahasan adalah hasil dari penelitian 

BAB VI : PENUTUP,  

 Terdiri Dari Kesimpulan serta Saran 

A. Kesimpulan  

B. Saran  

 


