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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

a. Pengertian Bimbingan Agama 

Secara harfiah Bimbingan adalah “menunjukan, memberi jalan, 

atau menuntun” orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya 

dimasa kini, dan masa mendatang. Sedangkan menurut istilah, 

“Bimbingan” merupakan dari bahasa inggris “Guidance” yang berasal 

dari kata kerja “to guide” yang bebarti ”Menunjukan”. 

“Bimbingan” menurut Prayitno dan Erma Amti adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seseorang atau 

beberapa oaring individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar 

orang yang dibimbing dapat menegembangkan kemampuan dirinya sendiri 

dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada 

dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.
7
 

Mengenai definisi bimbingan agama, ada beberapa tokoh yang 

mendefinisikan tentang pengertian bimbingan agama. Salah satu tokoh 

yang mendefinisikan bimbingan agama adalah Aunur Rohim Faqih. 

Menurutnya, bimbingan islam adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu atau kelompok agar hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 
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Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat.
8
 

Bimbingan bertujuan membantu seseorang agar bertambah 

kemampuan dan tanggung jawab atas dirinya serta memberi informasi atau 

mengarahkan kesatu tujuan. Orang-orang yang mendapat bantuan 

(asistance) dilayani bukanlah bentuk dilayani dipimpin, atau diberi 

informasi, melainkan dengan memberi bantuan untuk mengerti, 

memahami dan menghayati potensi-potensi (kemampuan, bakat dan 

minat) sendiri, motivasi sendiri menemukan serta menilai kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahannya sendiri terhadap masyarakat serta 

mengadakan pemulihan terhadap segala bentuk tindakan yang diambilnya. 

Menurut H.M Arifin, bimbingan agama dapat diartikan sebagai :  

“usia pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami 

kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupannya 

di masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan 

dibidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu 

mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui 

dorongan dan kekuatan iman dan taqwanya kepada Tuhannya.”
9
 

Bimbingan Agama sangat penting sekali dalam kehidupan, tanpa 

bimbingan kita sebagai manusia tidak akan mampu melewati dan 

menjalani segala rintangan dan masalah kehidupan yang kita alami. 
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Sebagaimna yang kita ketahui bahwa agama merupakan pondasi 

keimanana. Hukum yang berlaku didalam jiwa kita sebagai manusia, tanpa 

agama hati kita akan kosong, tanpa agama hati kita akan gelisah, tanpa 

agama kita kebingungan kemana kita hendak melangkah kaki.  

Agama islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT 

kepada Nabi Muhammmad SAW untuk disampaikan kepada seluruh 

manusia. Agama Islam merupakan agama yang terakhir dan 

penyempurnaan dari agama-agama terdahulu. 
10

 

Berdasarkan konsep pengertian bimbingan keagamaan, baik yang 

umum maupun yang islami, maka bimbingan keagamaan islam dapat 

dirumuskan sebagai berikut : Bimbingan keagamaan Islam adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaanya 

senantiasa selaras dengan ketentuan dan peyunjuk Allah, sehingga dapat 

mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat
11

 Setiap aktiftas yang 

dilakukan oleh manusia pasti memerlukan dasar, demikian pula dalam 

bimbingan keagamaan. Dasar diperlukan untuk melangkah kesuatu tujuan 

dan merupakan titik untuk berpijak, adapun dasar bimbingan keagamaan 

antara lain firman Allah SWT dalam al-Qur’an berikut : 

Firman Allah dalam Surat Ali Imron ayat 104 
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Artinya, “ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma’ruf 

dan mencegah yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang 

beruntung.” 

 

Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi : 

                          

                           

 

Artinya : ”Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan 

peljaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalanya, dan dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”
12

 

 

Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa bimbingan keagamaan perlu 

dilakukan terhadap orang lain, juga harus dilakukan kepada dirinya 

sendiri. Tugas yang demikian dipandang sebagai salah satu ciri dari jiwa 

yang beriman. Disamping itu ayat diatas memberikan petunjuk bahwa 

bimbingan keagamaan ditinjukan terutama kepada kesehatan jiwa, karena 

ini merupakan pedoman yang diberikan oleh yang Maha Pembimbing 

kepada manusia untuk mencapai suatu kebahgian dan ketenagan batin 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan agama adalah 

usaha pemberian bantuan secara berkesinambungan oleh bimbingan 

berdasarkan konsep Al-Quran dan Sunnah kepada anak yatim dalam 

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal serta mampu 
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mencapai kemandirian sehingga mereka dapat memperoleh kebahagian 

hidup di dunia dan akhirat.  

b. Tujuan Bimbingan Agama 

Tujuan bimbingan agama sebagaimana diungkapkan H.M Arifin 

adalah sebagai berikut : 

a. Bimbingan agama bertuan untuk membantu si terbimbing supaya 

memiliki religious reference (sumber pegangan agama)  dalam 

pemecahan problema-problema. 

b. Bimbingan agama membantu si terpembimbing supaya dengan 

kesadaran serta kemauan bersedia mengamalkan ajaran agamanya.
13

 

Adapun menurut Aunur Rahim Faqih tujuan bimbingan agama 

islam sendiri dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu secara umum dan 

secara khusus yang dirimuskan sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia 

seutuhnya agar mencapai kebahagian dunia dan akhirat. 

b. Tujuan Khusus 

Membantu individu mengatasi masalah yang sedang 

dihadapinya. Membantu individu memelihara dan menegembangkan 

situasai dan kondisi yang  baik agar tetap lebih baik, sehingga tidak 

akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.
14
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c. Fungsi Bimbingan Agama  

Secara garis besar fungsi bimbingan agama Islam memiliki 4 

(empat) macam, diantaranya adalah fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi 

preservative dan fungsi developmental. 

a. Fungsi Preventif  

Fungsi Preventif yaitu fungsi bimbingan yang membantu 

individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. 

b. Fungsi Kuratif atau Korektif 

Fungsi kuratif atau korektif yaitu membantu individu 

memecahkan masalah yang sedang dihadapadi dan dialami. 

c. Fungsi Preservatif 

Fungsi preservative yaitu membantu individu menjaga agar 

situasi   dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) 

yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi lebih baik 

(menimbulkan masalah kembali). 

d. Fungsi  Developmental 

Fungsi developmental atau pengembangan yaitu membantu 

individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang 

telah baik atau menajdi baik, sehingga tidak memungkinkannya 

menajdi sebab munculnya masalah baginya.
15
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Menurut Prof. H. M Arifin. M.Ed, pelaksanaan bimbingan dan 

penyuluhan agama dapat berjalan dengan baik, jika bimbingan keagamaan 

dapat memerankan dua fungsi utamanya yaitu : 

a. Fungsi Umum 

1) Mengusahakan agar klien terhindar dari segala gagasan dan 

hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan 

pertumbuhan 

2) Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap klien 

3) Mengungkap tentang kenyataan psikologis dari klien yang 

bersangkutan yang menyangkut kemampuan dirinya sendiri. Serta 

minat perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang 

berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya. 

4) Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

klien sesuai dengan kenyataan bakat, minat dan kemampuan yang 

dimilikinya sampai titik optimal. 

5) Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh 

klien. 

a) Fungsi Khusus 

b) Fungsi penyaluran. Fungsi ini menyangkut bantuan kepada 

klien dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya 

baik masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan 

bakat dan kemampuan yang dimilikinya. 
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c) Fungsi menyesuaikan klien dengan kemajuan dalam 

perkembangan bakat dan minat yang berhubungan dengan cita-

cita yang ingin dicapainya. 

Tujuan Bimbingan Keagamaan 

HM. Baried Ishom mengemukakan bahwa tujuan 

diadakannya bimbingan keagamaam Islam adalah : 

a) Menyadarkan penderita agara dapat memahami dan menerima 

cobaan yang sedang dideritanya secara ikhlas. 

b) Ikut serta memecahkan dan meringankan problem kejiwaan 

yang sedang dideritanya. 

c) Memberikan pengertian dan bimbingan penderita dalam 

melaksanakan kewajiban keagamaan harian yang harus 

dikerjakan dalam batas kemampuan. 

d) Menunjukan perilaku dan bacaan yang baik sesuai dengan kode 

etik kedokteran dan tuntunan agama. 

Bagaimanapun tujuan bimbingan keagamaan Islam adalah 

untuk menuntun orang Islam dalam rangka memelihara dan 

meningkatkan. 

2. Metode Bimbingan Agama 

a. Metode Interview (Wawancara) 

Interview (wawancara) informasi merupakan suatu alat untuk 

memperoleh fakta, data, informasi dari klien secara lisan, jadi terjadi 



 
 

 

17 

pertemuan dibawah empat mata dngan tujuan mendapatkan data yang 

diperlukan untuk bimbingan.
16

 

b. Groub Guidance (bimbingan kelompok) 

Dengan menggunakan kelompok, pembimbing dapat 

mengembangkan sikap social, sikap memahami peranan anak bimbing 

dalam lingkungannya menurut penglihatan orang lain dalam kelompok 

itu karena ia ingin mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari 

orang lain serta hubungannya dengan orang lain.
17

 

c. Client Ceterend Metod (metode yang dipusatkan pada keadaan klien) 

Metode ini sering juga disebut nondirective (tidak 

mengarahkan). Di dalam metode ini terdapat dasar pandagan bahwa 

klien sebagai mahkluk yang bulat yang memiliki kemampuan 

berkembang sendiri dan sebagai pencari kemantapan diri sendri (Self 

Consistensi). Metode ini menurut Dr. William E. Hulme dan Wayne K. 

Climer lebih cocok untuk dipergunakan oleh penyuluh agama.
18

 

d. Eductive Method (metode pencerahan) 

Metode ini diperkenalkan oleh Dr. Seward Hiltner dalam 

bukunya “pastoral counseling”. metode ini sebenarnya hamper sama 

dengan metode client centerend diatas, hanya bedanya terletak pada 

usaha mengorek sumber perasaan yang menjadi beban tekanan batin 

klien serta mengaktifkan kekuatan atau tenaga kejiwaan klien (potensi 
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dinamis) melalui penegertian tentang realitas situasi yang dialami 

olehnya.
19

 

3. Pengertian Remaja 

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan 

manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan dewasa13.  Masa remaja 

disebut pila sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa 

kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-

perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi 

rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual.
20

 

Kata remaja berasal dari basaha Latin Adolescare yang artinya 

“tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan.” Bangsa primitive dan 

orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak 

berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap 

sudah dewasa apabbila sudah mampu mengadaka reproduksi.
21

 

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya 

perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja, yakni anatara usia 10-19 

tahu, adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia, 

dan sering disebut masa pubertas. Masa remaja adalah periode peralihan 

dari masa anak ke masa dewasa.
22

 

Pubertas (puberty) adalah berubahan cepat pada kematangan fisik 

yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama 
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masa remaja awal. Pubertas adalah bagian dari suatu proses yang terjadi 

berangsur-angsur (gradual). Pubertas adalah peroide dalam rentang 

perkembangan ketika anak-anak berubah dari mahluk aseksual menjadi 

seksual. Kata pubertas berasal dari kata latin yang berarti “usia 

kedewasaan”. Kata  ini lebih menunjukan pada perubahan fiisk dari pada 

perubahan perilakun yang terjadi pada saat individu secara seksual 

menjadi matang dan mampu memperbaiki keturunan.
23

 

Pada 1974, WHO (World Health Organization) memberikan 

definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi 

tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial 

ekonomi. Sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai 

berikut. Remaja adalah suatu masa dimana: 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali menunjukan tanda-tanda 

seksual sekundernya sampai saat mencapai kematangan seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola indentifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa. 

c. Terjadi peralihan dari ketergantuanagan sisioal-ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.
24

 

Dalam tahapan perkembangan remaja menempati posisi setelah 

masa anak dan dewasa. Adanya perubahan besar dalam tahap 

perkembangan remaja baik perubahan fisik maupun perubahan psikis 

(pada perempuan setelah menglami menarche dan pada laki-laki setelah 
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mengalami mimpi basah) menyebabkan masa remaja relatif bergejolak 

dibandingkan dengan masa perkembangan lainya. Hal ini ini menyebabkan 

masa remaja menjadi penting untuk diperhatikan. Sedangkan Hurlock, 

membagi ciri-ciri masa remaja menjadi lebih spesifik dan khusus, seperti 

dibawah ini: 

a.  Masa remaja sebagai periode yang penting 

Meskipun semua periode adalah penting, tetapi kadar 

kepentingan usia remaja cukup tinggi mengingat dalam periode ini 

begitu besar pengaruh fisik dan psikis membentuk kepribadian 

manusia. 

Periode ini membentuk pengaruh paling besar terhadap fisik dan 

psikis manusia sepanjang hayatnya kelak. Bagi sebagian besar anak 

muda, usia diantara dua belas dan enam belas tahun merupakan tahun 

kehidupan yang penuh dengan kejadian sepanjang menyangkut 

pertumbuhan dan perkembangan. 

Tak dapat disangkal, selama kehidupan ini perkembangan 

berlangsung semakin cepat, dan lingkungan yang baik semakin lebih 

menentukan, tetapi yang bersangkutan sendiri bukanlah remaja yang 

memperhatikan perkembangan atau kurangnya perkembangan dengan 

kagum, senang atau takut. Periode inipun dianggap sebagai masa 

penting karena memiliki dampak langsung dan dampak jangka panjang 

dari apa yang terjadi pada masa ini. Selain itu, periode ini pun 

memiliki dampak penting terhadap perkembangan fisik dan psikologis 
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individu, dimana terjadi perkembangan fisik dan psikologis yang cepat 

dan penting. Kondisi inilah yang menuntut individu untuk bisa 

menyesuaikan sendiri secara mental dan melihat pentingnya 

menetapkan suatu sikap, serta nilai-nilai. 

b.  Masa remaja sebagai periode peralihan 

Peralihan bukan berarti terputusnya suatu rangkaian sebelumnya 

dengan rangkaian berikutnya. Peralihan lebih menuju pada arti sebuah 

jembatan pergantian atau tahapan antara dua titik. Titik ini juga bisa 

disebut titik rawan periode manusia, di mana dalam titik ini terbuka 

peluang untuk selamat atau tidaknya pola pikir dan pola sikap manusia 

sebagai pelaku peralihan itu sendiri. Peralihan ini dari masa kanak-

kanak menuju dewasa. Tidak dikatakan masa kanak-kanak yang penuh 

masa bermain-main, tetapi juga tidak masa dewasa, yang penuh 

kematangan dalam pemikiran dan tingkah laku. 

Sebuah peralihan dari satu tahap perkembangan ke tahap 

berikutnya, apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan 

bekas pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. 

Periode ini menuntut seorang anak untuk meninggalkan sifat-

sifat kekanak-kanakannya dan harus mempelajari pola-pola perilaku 

dan sikap-sikap baru untuk menggantikan dan meninggalkan pola-pola 

perilaku sebelumnya. Selama peralihan dalam periode ini, seringkali 

seseorang merasa bingung dan tidak jelas menangani peran yang 

dituntut oleh lingkungan. Misalnya, pada saat individu menampilkan 
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perilaku anak-anak maka mereka akan diminta untuk berperilaku 

sesuai dengan usianya. Namun pada kebalikannya jika individu 

mencoba untuk berperilaku seperti orang dewasa sering dikatakan 

bahwa mereka berperilaku terlalu dewasa untuk usianya. 

c.  Masa remaja sebagai usia bermasalah 

Pada periode ini membawa masalah yang sulit untuk ditangani 

baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan oleh 

dua alasan yaitu : pertama, pada saat anak-anak paling tidak sebagian 

masalah diselesaikan oleh orang tua atau guru, sedangkan sekarang 

individu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kedua, 

karena mereka dituntut untuk mandiri maka seringkali menolak untuk 

dibantu oleh orang tua atau guru. Oleh karena, dalam penyelesaian 

masalahnya remaja kurang siap serta kurang memiliki pengalaman, 

maka kadangkala tidak mencapai keberhasilan yang memuaskan 

sehingga kegagalan tersebut bisa berakibat kekecewaan. 

Gunarsa merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu: 

1) Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. 

2) Ketidakstabilan emosi. 

3) Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan 

petunjuk hidup. 

4) Adanya sikap menentang dan menantang orang tua. 
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5) Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab 

pertentangan-pertentang dengan orang tua. 

6) Kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak 

sanggup  memenuhi semuanya. 

7) Senang bereksperimentasi. 

8) Senang bereksplorasi. 

9) Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. 

10) Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan 

kegiatan berkelompok. 

Masa remaja ditandai dengan adanya berbagai perubahan, baik 

secara fisik maupun psikis, yang mungkin saja dapat menimbulkan 

problema atau masalah tertentu bagi si remaja. 

 

d.  Pengertian Aktualisasi Diri 

Menurut asal katanya aktualisasi diri terdiri dari kata aktualisasi dan  

kata diri. Menurut Purwodarminto
25

 aktualisasi adalah munculnya  atau 

terungkapnya suatu keadaan terselubung, sedangkan menurut Sudarsono
26

  

yang disebut diri adalah seseorang atau orang (terasing dari yang lain).  

Menurut Abraham Maslow aktualisasi diri merupakan puncak dari 

perwujudan segenap potensi manusia di mana hidupnya penuh gairah 

dinamis dan tanpa pamrih, konsentrasi penuh dan terserap secara total 

dalam mewujudkan manusia yang utuh dan penuh. Orang yang tidak 

tertekan oleh perasaan cemas, perasaan risau, tidak aman, tidak terlindngi, 
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sendirian, tidak dicintai adalah orang yang terbebas dari meta motivasi
27

. 

Menurut Zuhairini yang dimaksud dengan aktualisasi diri adalah bila 

manusia itu mampu berkembang secara sempurna dengan cara yang 

semaksimal mungkin, sebab aktualisasi merupakan bentuk kepribadian 

yang memiliki karakteristik yang unik
28

.  

Pengertian aktualisasi diri adalah kebutuhan naluriah pada manusia 

untuk melakukan yang terbaik dari yang dia bisa. Maslow dalam 

(Arinato), menyatakan aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri 

dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik. 

Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh 

belajar khususnya dalam masa anak-anak. Aktualisasi diri akan berubah 

sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia 

tertentu (adolensi) seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri 

dari fisiologis ke psikologis (Arianto). 

Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang 

paling tinggi dari semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas. 

Aktualisasi juga memudahkan dan meningkatkan pematangan serta 

pertumbuhan. Ketika individu makin bertambah besar, maka "diri" mulai 

berkembang. Pada saat itu juga, tekanan aktualisasi beralih dari segi 

fisiologis ke segi psikologis. Bentuk tubuh dan fungsinya telah mencapai 

tingkat perkembangan dewasa, sehingga perkembangan selanjutnya 

berpusat pada kepribadian. 
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1.  Kriteria Untuk Aktualisasi Diri 

Kriteria orang-orang yang mengaktualisasi diri antara lain: 

a. Meraka bebas dari spikopatologi atau penyakit psikologis 

Mereka tidak mengalami neurosis ataupun psikosis ataupun 

mempunyai kecenderungan terhadap gangguan-gangguan 

psikologis. Hal ini merupakan kriteria negatif yang penting karena 

beberapa individu yang neurotik dan psikotik mempunyai 

beberapa kesamaan dengan orang-orang yang mengaktualisasi 

dirii yaitu karekteristik seperti kepekaan akan kenyataan yang 

tinggi, pengalaman-pengalaman mistis, kreativitas, dan pemisahan 

diri dari orang lain. 

b. Orang-orang yang mengaktualisasi diri ini telah menjalani hirarki 

kebutuhan 

Hirarki kebutuhan diantaranya: kebutuhan fisiologis yang 

pertama karena ini merupakan kebutuhan mendasar seperti 

makanan, air, oksigen, mempertahankan suhu tubuh, kebutuhan 

kedua yaitu keamanan stetlah mereka memenuhi kebutuhan 

fisiolgis mereka membutuhkan keamanan bagi dirinya seperti 

keamanan fisik, perlindungan, dan kebebasan dari kekuatan-

kekuatan yang mengancam, seperti perang, terorisme, penyakit, 

rasa takut, kecemasan, bahaya, kerusuhan dan bencana alam. 

Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan rasa ingin memiliki atau 

cinta, setelah mereka terpenuhi kebutuhan fisiologis dan 

keamanan mereka berkeinginan untuk berteman, mempunyai 

pasangan hidup dan anak dan lain-lain. Selanjutnya yaitu 

kebutuhan untuk dihargai atau menginginkan sebuah penghargaan 
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dari orang setelah kita memenuhi kebutuhan yang lainnya, 

kebutuah ingin dihargai seperti kepercayaan diri, kemampuan, dan 

pengetahuan yang orang lain hargai tinggi. Dan yang terakhir 

aktualisasi diri. 

c. Kriteria metiga mengenai aktualisasi diri yang diungkapkan 

Maslow adalah bahwa orang-orang tersebut menjunjung nilai-nilai 

B. 

d. Kriteria terakhir untuk mencapai aktualisasi diri adlah 

menggunakan seluruh bakat, kemampuan, potensi, dan lainnya. 

Dengan kata lain individu yang mengaktualisasi diri dalam 

daftarnya memenuhi kebutuhan mereka untuk tumbuh, 

berkembang, dan semakin menjadi apa yang mereka bisa. 

2. Nilai-nilai Dari Orang-orang Yang Mengaktualisasi Diri 

Maslow menyatakan bahwa orang-orang yang mengaktualisasi 

diri termotivasi oleh “prinsip hidup yang abadi”, yang ia sebutkan 

sebagai nilai-nilai B. Nilai-nilai “being” (“kehidupan”) ini merupakan 

indikator dari kesehatan psikologis dan merupakan kebalikan dari 

kebutuhan akan kekuranga (deficiency needs),  yang memotivasi 

orang-orang yang nonaktualisasi diri. Nilai-nilai B bukanlah 

kebutuhan yang sama seperti makanan, perlindungan, atau 

persahabatan. Maslow menanamkan nilai-nilai B sebagai 

“metakebutuhan” untuk menunjukan bahwa nilai-nilai ini merupakan 

level tertinggi dari kebutuhan. Ia membedakan antara motivasi 

berdasarkan kebutuhan biasa dan motivasi dari orang-orang yang 

mengaktualisasi diri, yang disebutnya sebagai metamotivasi. 
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Maslow mengidentifikasi 14 nilai-niali B, tetapi jumlah 

pastinya tidaklah penting karena semua nilai tersebut pasti menjadi 

satu, atau setidaknya semua nilai tersebut sangat berhubungan satu 

sama lain. Nilai-nilai dari orang-orang yang mengaktualisasi diri di 

antaranya: kebaikan, keindahan, keutuhan, atau dua hal yang bertolak 

belakang, perasaan hidup atau spontanitas, keunikan, kesempurnaan, 

kelengkapan, keadilan dan keteraturan, kesederhanaan, kekayaan atau 

totalitas, membutuhkan sedikit usaha, penuh kesenangan atau 

kejenakaan, dan kemandirian atau kebebasan. 

Ketiadaan nilai-nilai B mengarah pada penyakit sama pastinya 

seperti kekurangan makanan akan berakibat pada malnutrisi. Ketika 

kejujuran tidak ada, orang-orang mengalami paranoia; ketika mereka 

tinggal di lingkungan yang tidak indah, mereka merasakan sakit fisik; 

tanpa adanya keadilan dan keteraturan, mereka merasakan takut dan 

kecemasan; tanpa rasa senang dan kejenakaan, mereka menjadi tidak 

menyenangkan, kaku, dan membosankan. Tidak terpenuhinya salah 

satu  dari nilai-nilai B akan berakibat pada metapatologi, atau 

kurangnya filosofi hidup yang bermakna. 

Aktualisasi diri adalah tahap pencapaian oleh seorang manusia 

terhadap apa yang mulai disadarinya ada dalam dirinya. Ia mulai 

mencari tahu untuk apa dirinya diciptakan dan dikirimkan Tuhan yang 

maha esa ke muka bumi ini. Semua manusia kan mengalami fasa itu, 

hanya saja sebagian dari manusia terkena jebakan pada nilai-nilai atau 
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ukuran-ukuran pencapaian dari tiap tahapan yang dikemukakan 

Maslow. Kalau saja seorang manusia bisa cepat melampaui tiap 

tahapan itu dan segera mencapai tahapan terakhir, tahap aktualisasi 

diri, maka ia punya kesempatan untuk mencari tahu siapa dirinya 

sebenarnya. Apa misi yang harus dilaksanakannya dalam 

kehidupannya di muka bumi, untuk apa ia diciptakan. 

Ahli jiwa termashur Abraham Maslow, dalam bukunya 

Hierarchy of Needs menggunakan istilah aktualisasi diri (self-

actualization) sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang 

manusia. Maslow menemukan bahwa, tanpa memandang suku atau 

asal-usul seseorang, setiap manusia mengalami tahap-tahap 

peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya. 

Kebutuhan tersebut meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan keamanan dan keselamatan (Safety) 

Kebutuhan rasa memiliki 

Kebutuhan akan penghargaan (Esteem) 

Kebutuhan aktualisasi diri (self-

actualization) 
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a. Kebutuhan fisiologis (Physiological), meliputi kebutuhan akan pangan, 

pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan biologis, 

b. Kebutuhan keamanan dan keselamatan (Safety), meliputi kebutuhan 

akan keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan, 

keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam, 

c. Kebutuhan rasa memiliki, sosial dan kasih sayang (Social), meliputi 

kebutuhan akan persahabatan, berkeluarga, berkelompok, interaksi dan 

kasih sayang. 

d. Kebutuhan akan penghargaan (Esteem), meliputi kebutuhan akan harga 

diri, status, prestise, respek dan penghargaan dari pihak lain, 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization), meliputi kebutuhan 

untuk memenuhi keberadaan diri (self fulfillment) melalui 

memaksimumkan  penggunaan kemampuan dan potensi diri. 

Aktualisasi diri adalah bagaimana kita mengembangkan kekuatan 

diri kita sendiri. Dan untuk mempraktekkan aktualisasi diri diperlukan 

kesehatan dan kekayaan mental (kepercayaan diri, disiplin, tanggung 

jawab, dan integritas), karena dengan ini semua maka kita tahu mengenai 

kelebihan kita dan mampu mencapai apa yang diinginkan. 

 

e.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktulisasi Diri 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri. 

Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya sangat memahami bahwa 

ada eksistensi atau hambatan lain tinggal (indwelling) didalam (internal) 
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atau di luar (eksternal) keberadaannya sendiri yang mengendalikan 

perilaku dan tindakannya untuk melakukan sesuatu. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal ini merupakan bentuk hambatan yang berasal 

dari dalam diri seseorang, yang meliputi: 

a. Ketidaktahuan akan potensi diri  

b. Perasaan ragu dan takut mengungkapkan potensi diri, sehingga 

potensinya tidak dapat terus berkembang. 

Potensi diri merupakan modal yang perlu diketahui, digali dan 

dimaksimalkan. Sesungguhnya perubahan hanya bisa terjadi jika kita 

mengetahui potensi yang ada dalam diri kita kemudian 

mengarahkannya kepada tindakan yang tepat dan teruji 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar 

diri seseorang, seperti: 

a. Budaya masyarakat yang tidak mendukung upaya aktualisasi 

potensi diri seseorang karena perbedaan karakter. Pada 

kenyataannya lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya menunjang 

upaya aktualisasi diri warganya.  

b. Faktor lingkungan. Lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap 

upaya mewujudkan aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat 

dilakukan jika lingkungan mengizinkannya (Asmadi, 2008). 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 



 
 

 

31 

terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis (Sudrajat).  

c. Pola asuh. Pengaruh keluarga dalam pembentukan aktualisasi diri 

anak sangatlah besar artinya. Banyak faktor dalam keluarga yang 

ikut berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Salah satu 

faktor dalam keluarga yang mempunyai peranan penting dalam 

pengaktualisasian diri adalah praktik pengasuhan anak (Brown) 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk menunjang penelitian, penulis mencari penelitian terkait dengan 

pembentukan konsep diri remaja yang relevan dengan penelitian penulis. 

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan dalam referensi 

penyusunan penelitian. 

Dede riswanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam pada tahun 2016 meneliti dengan judul “Upaya Pembina 

Panti Asuhan dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Remaja Di 

Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru” dengan mengunakan metodologi 

penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil bahwa peran pengasuh atau pun 

pembina memberikan bimbingan agama islam dalam menciptakan rasa 

kepercayaan diri kepada remaja. 

Yuliana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam pada tahun 2015 meneliti dengan judul “Aktifitas Bimbingan Agama 
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dalam Pembinaan Perilaku Menyimpang Anak Asuh di Panti Asuhan As-

Shohwah Kota Pekanbaru” dengan mengunakan metodologi penelitian 

deskriptif kualitatif, dengan hasil bahwa pengaruh bimbingan agama islam 

mampu mengurangi kenakalan atau pun perilaku menyimpang anak asuh 

sehingga anak asuh atau pun remaja mampu menemukan jati dirinya yang 

sesuai dengan tutunan agama islam. 

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya 

yaitu sama meneliti dalam ruang lingkup bimbingan agama islam didalam 

pembentukan konsep diri remaja. Perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian terdahulu adalah penulis lebih menekankan pada bagaimana 

mengembangkan aktulisasi diri remaja di panti asuhan As-Sohwah Kota 

Pekanbaru. 

 

C. Kerangka Berfikir 

 

Bagan I 

Pelaksanaan Metode Bimbingan Agama Islam dalam Mengembangkan 

Aktualisasi diri Remaja Di Panti Asuhan As-Sohwah Pekanbaru 

 

 

 

                        Metode Wawancara 

                         Bimbingan Kelompok 

                           Metode Terpusat pada Klien 

               Directive conseling 

          Educative method (metode pencerahan) 
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