
10 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

 Kajian ini terarah kepada studi pustaka untuk mendapatkan berbagai teori 

yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan akan digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

1. Bimbingan Agama Islam 

 Bimbingan berasal dari istilah Inggris “Guidance” yang berasal 

dari kata “to guide” yang artinya menunjukkan, membimbing atau 

menuntun orang lain ke jalan yang benar.
9
 

 Pengertian bimbingan secara luas adalah suatu proses pemberian 

bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam 

memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk 

mengarahkan dirinya dan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.
10

 

 Bimbingan menurut Stopps adalah suatu proses yang terus menerus 

dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai 

kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang 

sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.
11

 

                                                             
9
M. Arifin.“Pokok-pokok Pikiran Bimbingan dan Penyuluhan Agama”. (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1978). Hlm18. 
10

Khoirul Umam & A.. Achyar Aminudin. “Bimbingan dan Penyuluhan”. (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 1998). Hlm.12. 
11

M. Arifin,“Pokok-Pokok Pikiran Bimbingan dan Penyuluhan Agama”.(Jakarta: Bulan 

Bintang,1978). Hlm.31. 
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 Sedangkan menurut Faylor bimbingan adalah bantuan kepada 

seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan 

yang ada pada dirinya sendiri serta penilaian terhadap lingkungan sosio-

ekonominya di masa sekarang dan kemungkinan di masa yang akan 

datang, dan bagaimana mengintegrasikan dua hal tersebut melalui pilihan-

pilihan diri yang membawa pada keputusan hidup pribadi dan 

kedayagunaan hidup ekonomi sosial. 

 Bimbingan adalah pemberian bantuan yang dilakukan secara sadar, 

berencana terus menerus dalam upaya pengembangan kepribadian 

seseorang yang tercermin pada sikap dan perbuatan dalam kehidupan 

sehari-hari. Bimbingan kepribadian pada anak dimulai sejak dalam 

kandungan. Teori Nativisme yang dikemukan oleh Scopen Hauer 

mengatakan bahawa perkembangan keperibadian manusia ditentukan oleh 

faktor-faktor yang dibawa oleh individu pada waktu dilahirkan.
12

 

 Secara umum, perkembangan merupakan perubahan-perubahan 

psikologi/mental yang dialami individu dalam proses menjadi dewasa. 

Perubahan-perubahan tersebut berbentuk semakin terdeferensiasinya 

seluruh aspek kepribadian individu tetapi segala aspek yang berkembang 

itu terorganisasi menjadi satu totalitas
13

. Jika dalam kehidupan keluarga 

yang menonjol adalah ketenangan, kebahagiaan, disertai dengan 

pengertian dan kemampuan mendidik anak, serta mentaati ajaran agama 

maka bakal positif yang kuat dan sehat akan cukup banyak terdapat dalam 

                                                             
12

Purma Atmaja Prawira“Psikologi Umum Dengan Perspektif”. (Jogjakarta: 

2014).Hlm.219 
13

 Cut Metia, M.si, Psikolog. “Psikologi Umum”, (Medan:2013). Hlm.20 
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kepribadian anak yang sedang tumbuh
14

. Untuk saat ini, definisi 

kepribadian adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya 

konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku.
15

 

 Jadi, bimbingan agama Islam adalah bentuk tindakan, usaha 

pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam 

membuat pilihan secara bijaksana, serta mengarahkan kembali sikap, 

pandangan dan tatacara kehidupan seseorang yang karena satu hal, 

menyebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan norma masyarakat yang menyebabkan klien itu terjebak dengan 

gelandangan. Justru itu, diharapkan ianya agar dapat kembali menjalani 

tatacara kehidupan secara wajar dan mampu menghadapi terhadap 

tuntutan-tuntutan hidupnya yang dimana bantuan itu bersifat psikologis 

serta berdasarkan ajaran agama Islam.
16

 

a. Dasar Bimbingan Agama Islam 

 Manusia diperintahkan untuk saling membantu antara sesama, 

mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. Secara tidak 

langsung bimbingan agama Islam berpengaruh besar dalam hal ini, 

bimbingan agama merupakan salah satu bentuk bimbingan yang 

berbentuk kegiatan dengan bersumberkan pada kehidupan manusia, di 

dalam realitas kehidupan ini manusia sering menghadapi persoalan 

yang silih berganti yang mana antara satu sama lain berbeda-beda baik 

                                                             
14

Enung Fatimah. “Psikologi Perkembangan Peserta Didik”. (Bandung: Pustaka Setia, 

2006). Hlm. 193 
15

Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone, Oliver P.John, “Psikologi Keperibadian Teori & 

Penelitian”. Terj. A.K. Anwar Group, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010). Hlm. 6 
16

Khairunnas Rajab, “Psikologi Agama”. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012). Hlm.36 
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dalam sifat maupun kemampuannya dalam menghadapi kehidupan 

yang ada tersebut.
17

 

 Al-Qur‟an dan As-Sunnah merupakan sumber pedoman dalam 

kehidupan manusia khususnya uman Islam, oleh karena itu dalam 

menyelesaikan permasalahan- permasalahan kehidupan dalam bentuk 

apapun agama Islam selalu mendasarkan kepada al-Qur‟an dan as-

Sunnah, dasar dari bimbingan agama Islam adalah seperti yang 

disebutkan dalam al-Qu‟an, surat Yunus ayat 57: 

                      

      

 

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-

penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 

rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S.Yunus: 

57).
18

 
 

Dalam surat Al-„Asr ayat 1-3 disebutkan: 

                     

            

 

 

                                                             
17

Jalaluddin.“Psikologi Agama”. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm 17 
18

Humaira.“Qur’an Tajwid Dan Terjemah”.(Selangor:Book Store Enterprise, 2012). h.215 
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Artinya : Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal soleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran (Q.S. Al – „Asr).
19

 

Dalam surat Ali Imran 104 disebutkan:  

                           

         

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar, maka merekalah orang-

orang yang beruntung (Q.S. Ali Imron:104).
20

 

Dalam ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa betapa 

pentingnya mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah 

perbuatan yang tercela. Menurut M.Arifin bimbingan agama 

dimaksudkan untuk membantu seseorang yang dibimbing memiliki 

sumber pegangan dalam memecahkan masalah dan membantunya 

agar dengan kesadarannya dan kemauannya bersedia mengamalkan 

agamanya.
21

 

2. Agama Sebagai Solusi Masalah 

Pengendalian utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya 

yang mencakupi segala unsur-unsur pengalaman, pendidikan dan 

keyakinan yang didapanya sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan 

                                                             
19

Ibid. Hlm 601 
20

Ibid. Hlm 63 
21

M. Arifin. “Pokok-Pokok Pikiran Bimbingan dan Penyuluhan Agama“(Jakarta: Bulan 

Bintang, 1978). Hlm 29 
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seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis dimana segala 

unsur-unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang mententeramkan 

batin, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat fisik maupun 

bersifat rohani dan sosial wajahnya akan selalu tampak tenang dan tidak 

menyusahkan atau melanggar hukum dan peraturan masyarakat ditempat 

dimana dia tinggal. 

Agama yang ditanamkan sejak kecil terhadap anak-anak 

merupakan unsur dari kepribadiannya yang menjadi pengendali dalam 

menghadapi segala keinginan dan dorongan yang timbul. Karena 

keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu akan 

mengatur sikap tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam. 

Ajaran agama memberikan pembinaan hidup dari masa kecil 

sampai dewasa, baik melingkupi pribadi, keluarga, masyarakat atau 

hubungan dengan Allah SWT. Maka pembinaan dan bimbingan agama 

memberikan jaminan kebahagiaan dan ketenteraman batin dalam hidup 

ini.
22

 

a. Ajaran Agama Sebagai Penolong Dalam Kesulitan 

Setiap orang pasti merasakan kekecewaan, apabila mereka 

tidak berpegang teguh pada ajaran agama, mereka akan 

memiliki perasaan rendah diri, apatis, pesimis dan merasakan 

kegelisahan. 

                                                             
22

Zakiah Darajat. “Peranan Agama Dalam Kesehaan Mental”. (Jakarta: PT Gunung 

Agung, 1987).  Hlm. 53. 
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Jika seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang 

baik, akan menghadapi kesusahan yang sesulit apapun dengan 

cara yang sabar, tabah dan akal yang sehat. Setiap kekecewaan 

yang menimpa tidak akan memukul jiwanya. Dia tidak akan 

putus asa, melainkan akan menghadapinya dengan tenang. 

Mereka menganggap bahwa itu merupakan bagian dari cobaan 

Allah SWT terhadap hambanya yang beriman. 

Dalam ketengangan batin, dia akan dapat menganalisa 

sebab kekecewaan dan menemukan faktor penyebabnya, 

sehingga dia dapat menghindari gangguan perasaan akibat 

kekecewaan itu. Ia tidak akan putus asa dalam hidupnya. 

b. Agama Dapat Menenteramkan Batin 

Bagi jiwa yang sedang gelisah, agama akan memberi jalan 

dan siraman penenang hati. Agama sangat dibutuhkan bagi kita 

sebagai manusia, karena hal ini merupakan bibit terbaik yang 

diperlukan dalam pembinaan kepribadiannya. Anak yang tidak 

mendapatkan didikan agama sejak kecil akan merasa gelisah 

jika dia sudah remaja, karena usia remaja adalah usia dimana 

jiwa sedang bergelonjak, penuh dengan kegelisahan dan 

pertentangan batin. Anak yang tidak pernah mendapat didikan 

agama diwaktu kecilnya dengan cara yang salah dan terjerumus 

kepada hal-hal yang dilarang agama. Maka dengan bimbingan 

agama, anak usia remaja itu mempunyai fungsi pententeraman 
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dan penenangan jiwa, disamping itu juga berguna sebagai 

pengendali moral. 

c. Agama Sebagai Pengendali Moral 

Semakin jauh masyarakat dari agama, semakin susah 

memelihara moral dalam masyarakat itu dan suasana juga akan 

semakin kacau dikarenakan semakin banyak pelanggaran atas 

hak, hukum dan nilai moral. 

Pembinaan moral seharusnya dilakukan sejak anak masih 

kecil, sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap 

anak lahir belum mengerti mana yang benar dan salah, serta 

belum mengerti batas-batas ketentuan moral yang berlaku 

dalam lingkungan. Tanpa di biasakan menanam sikap yang 

baik untuk pertumbuhan moral, anak-anak akan dibesarkan 

tanpa mengenal moral. 

Pendidikan moral tidak terlepas dari pendidikan agama dan 

keduanya harus sama-sama dilaksanakan dalam praktek hidup 

pergaulan sehari-hari, disamping pengertian tentang agama dan 

moral. 

Kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat adalah karena 

orang-orang telah mulai lengah dan kurang memperdulikan 

agama. 

Agama memberikan ketenangan batin, mengatur dan 

mengendalikan tingkah laku, sikap dan peraturan-peraturan 
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individu kearah yang diridhai oleh Allah SWT dan merasa 

takut melanggar aturan-aturan agama. 

3. Unsur-Unsur Dalam Bimbingan Agama Islam 

a. Subjek 

Subjek adalah pelaku pekerjaan, atau dalam hal ini adalah orang 

yang melaksanakan bmbingan agama Islam atau orang yang 

mempunyai kemampuan dalam menyampaikan maksud dan tujuan 

perlaksanaan bimbingan agama Islam terhadap gelandangan. 

Untuk menjadi seorang pembimbing harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

i. Menaruh minat mendalam terhadap orang lain dan penyebaran 

ii. Peka terhadap sikap dan tindakan orang lain memiliki 

kemampuan dan dipercaya orang lain 

iii. Memliki kehidupan emosi yang stabil dan objektif 

iv. Menghargai fakta.
23

 

 

b. Objek 

Objek yaitu yang menjadi sasaran atau yang dibina (yang 

mendapat pembinaan), dalam hal ini yaitu para klien gelandangan 

sekitar ibu Kota Kuala Lumpur. Yang dimaksud dengan materi adalah 

semua bahan-bahan yang akan disampaikan kepada terbina. Jadi yang 

dimaksudkan materi dini adalah semua bahan yang dipakai untuk 

bimbingan agama Islam. Materi dalam bimbingan agama Islam yaitu 

                                                             
23

Singgih D Gunarsa. “Konseling dan Psikoterapi”. (Jakarta:Gunung Mulia, 1992). h.64 
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semua yang terkandung dalam al-Qur‟an adalah akidah, akhlak, dan 

hukum. 

c. Aqidah atau Keyakinan 

Merupakan fundamen bagi setiap muslim, dalam arti landasan 

yang memberi corak serta arah bagi kehidupan seorang muslim. 

Aqidah adalah kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh 

setiap muslim yang dirumuskan dalam ajaran “Enam Rukun Iman” 

yakni Iman kepada Allah SWT, Malaikat, kitab-kitab, para Nabi dan 

RasulNya, hari akhir serta qada‟ dan qadar.
24

 

d. Akhlak atau Moral 

Akhlak atau moral merupakan pendidikan jiwa agar seseorang 

dapat bersih dari sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat yang 

terpuji. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya‟ Ulumuddin, akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa daripada timbulnya perubahan 

yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. 

e. Hukum atau Syari‟ah 

Merupakan peraturan-peraturan yang disyariatkan oleh Allah SWT 

untuk pegangan bagi umat manusia, baik secara terperinci maupun 

global dan juga mengatur hubungan antara makhluk dengan 

Tuhannya. Ibadah adalah aturan agama yang mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan, yang dirumuskan dalam “lima rukun Islam” 

yaitu syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. 

                                                             
24

Nasrudin Razak.”Dienul Islam”. (Bandung: PT: al-Maafif, 1996).  Hlm. 39. 
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Ibadah merupakan manifestasi iman umat Islam yang berpedoman 

pada al-Qur‟an dan Hadist, serta sebagai pernyataan syukur manusia 

atas nikmat yang diterimanya dari Allah SWT. Mua‟malah pula 

adalah aturan agama yang mengatur hubungan manusia baik sesama 

agama maupun yang berlainan agama, dan juga mengatur hubungan 

manusia dengan alam.
25

 

B. Metode Bimbingan Agama Islam 

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mendekati suatu masalah, 

sedangkan penerapan caranya disebut teknik. Jadi metode adalah bagaimana 

cara seorang pembina memberi arahan (menyampaikan) dan mempraktekkan 

materi itu kepada terbina. Menurut Aunur Rahim Faqih dalam bukunya yang 

berjudul “Bimbingan dan Konseling dalam Islam” metode di kelompok 

menjadi dua yaitu : 

1. Metode Bimbingan Individual dan Kelompok 

a. Metode Bimbingan Individual 

 Pembimbing berkomunikasi secara langsung dengan individu/klien 

yang dibimbing. Pembimbing hendaknya bersikap empati terhadap 

masalah yang dihadapi oleh klien, kemudian klien dapat memberikan 

kepercayaan sepenuhnya kepada pembimbing yang membantu 

mencapai tujuan. 

 Hal ini dapat dilakukan dengan teknik percakapan pribadi, yaitu 

pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak 
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M. Mashur Amin,“Metode Dakwah Islamiyah”.Hlm. 18. 
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yang dibimbing. Selain itu, kunjungan ke rumah juga dapat dilakukan 

oleh pembimbing dalam mengadakan dialog dengan kliennya tetapi 

dilaksanakan dirumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah 

klien dan lingkungannya. Selanjutnya, kunjungan dan observasi kerja, 

yakni pembimbing melakukan percakapan individual sekaligus 

mengamati kerja klien dan lingkungannya. 

 Dalam buku Imansyah Alpandie yang berjudul “Didaktik Metodik 

Pendidikan Umum” makna metode adalah cara yang sistematis yang 

digunakan untuk mencapai tujuan. Metode dapat diterapkan dengan 

beberapa teknik. 

b. Metode Bimbingan Kelompok 

 Metode ini adalah komunikasi langsung oleh pembimbing dengan 

klien dalam keadaan berkelompok atau beberapa klien yang 

mempunyai permasalahan yang sama. 

 Pertama, melalui diskusi kelompok, yakni pembimbing 

melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan 

bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama. 

 Kedua, karya wisata adalah merupakan bimbingan kelompok yang 

dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata 

sebagai forumnya. 

 Ketiga, Sosiodrama yakni bimbingan yang dilakukan dengan cara 

bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah 

(sosial). 
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 Keempat, Psikodrama adalah bimbingan yang dilakukan dengan 

cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya 

masalah (psikologis). 

 Kelima, kelompok ngajar yaitu pemberian bimbingan dengan 

memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok 

yang telah disiapkan. Ia juga masih terkait dengan individual itu 

sendiri, menurut Thoresen telah memberikan ciri-ciri konseling 

antaranya adalah, segala perubahan khusus terhadap lingkungan 

individual dapat membantu dalam mengubah perilaku-perilaku yang 

relevan. Beberapa Prosuder konseling berusaha membawa perubahan-

perubahan yang relevan dalam perilaku klien dengan mengubah 

lingkungan/kelompok.
26

 

2. Pendekatan Langsung dan Tidak Langsung 

a. Pendekatan Langsung 

 Pendekatan langsung merupakan suatu cara bimbingan, dimana 

pembimbing secara langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap 

masalah yang dihadapi klien selain itu pembimbing juga berusaha 

memberikan pengarahan yang sesuai dengan masalahnya. Pendekatan 

ini disebut terpusat pada konselir (counselor-centered-approach) 

karena konselir lebih banyak berperan untuk menentukan sesuatu. 

 Menurut Muhammad Arifin dalam bukunya “Pedoman 

Perlaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama” pendekatan metode 

                                                             
26

Novi Hendri, S.Ag. Sh. M.Pd.” Model-model Konseling”, (Medan: Perdana Publishing, 

2013). Hlm 148 
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langsung adalah dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung 

(bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya, yang meliputi 

beberapa metode : 

i. Metode Individual 

 Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi secara 

individual dengan pihak yang dibimbing, yang dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik:  

 Percakapan pribadi, yaitu pembimbing melakukan 

dialog langsung tatap muka dengan pihak yang 

dibimbing. 

 Kunjungan ke rumah (home visit) yaitu pembimbing 

mengadakan dialog kerumah klien sekaligus untuk 

mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya. 

ii. Metode kelompok 

Metode ini dilakukan dengan cara komunikasi langsung 

dengan klien dalam keadaan berkelompok. 

b. Pendekatan Tidak Langsung 

 Pada pendekatan ini pembimbing atau konselor beranggapan 

bahwa klien mempunyai suatu potensi dan kemampuan untuk 

berkembang dan mencari kemantapan sendiri. Seorang konselor hanya 

sebagai pendengar dan memberikan dorongan. Bimbingan tidak 

langsung dapat dilakukan dengan metode komunikasi kelompok. 
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i. Metode individual: Melalui surat menyurat dan melalui 

telepon. 

ii. Metode kelompok: Melalui papan bimbingan, melalui surat 

kabar/majalah, brosur, radio dan televisi.
27

 

3. Pendekatan Eklektik 

  Pendekatan ini merupakan teknik atau pendekatan dari beberapa 

pendekatan yaitu pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung dan 

pendekatan lainnya dalam psikoterapi, seperti psikoanalisis dengan 

behavioristik atau terapi kognitif pendekatan berpusat pada pribadi dengan 

pendekatan terpusat pada pribadi 

4. Sarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk 

mencapai tujuan tertentu. Bisa disimpulkan sarana pembinaan agama 

Islam adalah semua yang dapat dijadikan alat dalam proses pembinaan. 

Seperti gedung tempat bimbingan keagamaan, masjid, buku-buku, alat 

praktek misalnya gambar orang berwudhu dan salat, huruf-huruf hijaiyah 

dan lain-lain. 

C. Gelandangan 

1. Pengertian Gelandangan 

Menurut pengertian dari Kamus Dewan Bahasa Malaysia 

„gelandangan‟ adalah orang yang pekerjaannya atau tempat tinggalnya 
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M. Arifin, “Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama”. Jakarta: Bulan 

Bintang. Hlm 50. 
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tidak tetap.
28

 Peningkatan gelandangan di kota raya tidak boleh di pandang 

remeh kerana isu ini akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat 

dan negara gelandangan dapat dimaksudkan sebagai orang yang tidak 

mempunyai kediaman yang tetap golongan ini biasanya hidup di lorong-

lorong sempit, bawah jambatan, kaki lima dan sebagainya. 

Manakala pengertian gelandangan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia pula yang artinya adalah orang yang tidak tentu tempat 

kediaman dan pekerjaannya.
29

 Menurut mahasiswa semester akhir ini, 

tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak 

telantar sesuai Pasal 34 UUD 1945 belum dijalankan. 

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, 

serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah 

tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Humaidi menyatakan 

bahwa gelandangan berasal dari kata gelandang yang berarti selalu 

mengembara, atau berkelana (lelana).
30

 

Menurut Muthalib dan Sudjarwo diberikan tiga gambaran umum 

gelandangan, yaitu: 

1. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyaratnya 

2. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan 

                                                             
28 Prpm.dbp.gov.my 
29 Drs. Kamisa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Surabaya: Kartik, 

1997).Hlm. 189. 
30

Iqbali, Saptono. “Gelandangan-Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu, Kabupaten 

Karangasem”. Denpasar: (Universitas Udayana: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, 2005). h.37 
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3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam 

kemiskinan dan keterasingan.
31

 

Ali, juga menggambarkan mata pencarian gelandangan di 

Kartasura seperti pemulung, peminta-minta, tukang semir sepatu, tukang 

becak, penjaja makanan, dan pengamen.
32

 

Sementara itu Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan 

gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat 

dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu: 

a. Faktor internal meliputi sifat malas, tidak mau bekerja, mental 

yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. 

b. Faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, 

pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.
33

 

Gelandangan selalu dikaitkan dengan keadaan masyarakat kota 

golongan rendah yang sangat miskin. Mereka tidak memiliki tempat 

tinggal tetap, atau kalau mereka memiliki tempat tinggal biasanya hanya 

berupa gubuk-gubuk yang terbuat dari bahan yang mudah rusak atau 

mudah dibongkar seperti kardus, triplek, plastik, dan lain-lain. Senada 

dengan itu Guinnes mengemukakan dua ciri yang membedakan 

gelandangan dengan masyarakat kota yang lain, yaitu bahwa mereka 

merupakan penduduk yang paling miskin, dan mereka tidak memiliki 

                                                             
31 Ibid. h. 38 
32 Ali, Marpuji, dkk. “Gelandangan di Kertasura”. (Sukarta : Monografi 3 Lembaga 

Penelitian Universitas Muhammadiyah) h.34 
33

Suparlan, Parsudi. “Gelandangan: Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, dalam 

Gelandangan pandangan Ilmu Sosial”. (Jakarta: LP3ES, 1984). Hlm. 67 
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tempat tinggal tetap. Pada umumnya gelandangan dapat ditemui di 

pinggiran kaki limatoko, kolong jembatan, kuburan cina, tepi sungai, 

sepanjang rel kereta api, gerbong kereta api, dan sebagainya. 

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh gelandangan umumnya adalah 

jenis pekerjaaan di sektor informal, seperti tukang becak, buruh, tambal 

ban, pemulung, pelacuran kelas embun, mengemis, dan berbagai tindak 

kriminalitas (mencuri, mencopet, merampok, dan lain-lain). 

2. Faktor-faktor Timbulnya Gelandangan 

Faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini meningkat antaranya 

adalah peningkatan biaya hidup, kemiskinan, hidup sebatang kara, 

masalah keluarga dan narkoba. Ini menunjukkan golongan ini memilih 

untuk hidup sebagai gelandangan atas desakan hidup kesusahan walaupun 

sebenarnya mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik. 

D. Kajian Terdahulu 

Dalam penelusuran kepustakaan yang diketahui oleh penulis, belum 

ditemukan karya yang membahas tentang bimbingan agama terhadap 

gelandangan. Tetapi penulis menemukan beberapa penelitian tentang 

gelandangan. 

Antara karya yang membahas tentang gelandangan adalah saudari Norika 

Priyantoro dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 yang berjudul “Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Siyasah”. Tujuan penelitian 

yang dilakukan adalah untuk menjelaskan pandangan siyasah terhadap pasal 
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24 Perda No 1 tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis serta 

implementasinya. 

Kemudian karya tentang Gelandangan oleh saudara Andre Pane Sixwanda 

dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional 

“VETERAN” pada tahun 2013 yang berjudul “Pemberdayaan Gelandangan 

dan Pengemis di Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan penelitian yang dilakukan 

adalah untuk mendeskripsikan Pemberdayaan bagi Gelandangan dan 

Pengemis di Kabupaten Sidoarjo. 

Perbedaan penelitian penulis dengan kajian terdahulu adalah penulis lebih 

fokus kepada pembinaan agama terhadap para gelandangan di Kuala Lumpur. 

Manakala kajian terdahulu meneliti tentang pandangan siyasah dan 

pemberdayaan bagi gelandangan dan Pengemis. Kedua-duanya lebih ke arah 

undang-undang di Indonesia terhadap gelandangan dan pengemis. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penulis mendapati belum ada 

yang meneliti khusus mengenai metode atau usaha pembinaan pemahaman 

agama para gelandangan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan 

Kuala Lumpur (JAWI). Oleh kerana itu, penulis berusaha membahas tentang 

Metode Bimbingan Agama Dalam Membina Pemahaman Agama Para 

Gelandangan Oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 

(JAWI) bagi mengetahui hasil dari usaha yang telah dijalankan oleh JAWI 

dalam proses pembinaan pemahaman agama setiap gelandangan. 

Dalam penelitian ini juga dideskripsikan bagaimana ajaran agama sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bagi warga binaannya dan agama 
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juga mengajarkan tentang bagaimana sikap sopan santun harus bisa di 

terapkan oleh setiap klien untuk dapat hidup dan berbaur dengan lingkungan 

ataupun masyarakat sekitarnya, yang bertujuan bila ia sudah tidak 

memerlukan atau keluar dari panti sosial ini mereka dapat di terima dengan 

baik oleh masyarakat di mana nantinya ia akan tinggal. 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam 

mencari jawaban permasalahan yang telah dirumuskan dan perlu penjabaran 

secara konkret dalam konsep teoritis agar mudah dipahami. 

Dalam melakukan usaha untuk membina pemahaman para gelandangan di 

Kuala Lumpur, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 

(JAWI) sudah melakukan perencanaan dan pelaksanaan bimbingan agama 

terhadap gelandangan. Oleh karena itu, penulis memberi penjelasan kerangka 

pikir penelitian seperti berikut : 
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- Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala 

Lumpur (JAWI) 

- Sukarelawan 

- NGO 

Gelandangan 

1. Bimbingan tatacara ibadah, wirid dan doa-doa harian  

secara mingguan 

2. Memberi makanan sambil memberi motivasi kepada 

gelandangan 

3. Membangunkan Pusat Pemulihan Intervensi sebagai 

pusat pengumpulan dan tempat perlindungan 

sementara gelandangan. 

Menerapkan dalam 

kehidupan seharian 


