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ABSTRAK 

Sakwa: Layanan Bimbingan Rohani Islam dalam Menumbuhkan Kebermaknaan Hidup 

Penyandang Disabilitas Intelektual di Yayayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Tesis, Progam 

Studi Interdisclipinary Islamic Studies, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam, 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan metode layanan 

bimbingan rohani Islam yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani Islam kepada 

penyandang disabilitas Intelektual, serta mengetahui bagaimana kebermaknaan hidup 

penyandang disabilitas yang didapatkan dari petugas bimbingan rohani Islam melalui 

layanan bimbingan rohani Islam. 

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna 

menghasilkan secara deskripstif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah 3 petugas bimbingan rohani Islam 

yang masing-masing  merangkap sebagai Ketua Panti, Psikolog dan Pekerja Sosial., dan 4 

penyandang disabilitas Intelektual yang mengikuti layanan bimbingan rohani Islam. 

Teknik yang digunakan dalam pemilihan subyek adalah purposive sampling. Untuk 

analisis data penelitian ini melalui empat proses yaknik, pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa metode layanan bimbingan rohani Islam di 

Yayasan Sayap Ibu menggunakan metode langsung ada 2 metode layanan yaitu 1) 

Metode Individual, semua subjek merasakan perubahan dirinya mampu menerima 

kekurangan yang ia miliki, 2) Metode Kelompok yang meliputi a) Diskusi Kelompok, 

para penyadang disabilitas mampu melakukan dialog interaktif saat mendapati kasus dan 

mendapatkan perubahan perilaku menjadi lebih disiplin, berhubungan baik antar teman, 

b) Group Teaching, semua penyandang disabilitas berusaha membaca al Qur‘an, 

menjalankan ibadah sholat, berdoa sesuai batas kemampuannya. Tingkat kebermaknaan 

hidup dari keempat informan memiliki tingkat yang berbeda-beda, 3 informan memiiliki 

kebermaknaan hidup yang baik dari freedom of will, the will to meaning dan the meaning 

of life, namun terdapat 1 subjek yang kurang memiliki kebermaknaan hidup dikarenakan 

kurangnya pemahaman subjek terhadap  komponen the will to meaning  dan the meaning 

of life. Kendala yang dimiliki dari petugas bimbingan rohani Islam adalah masalah 

kesehatan dan mood penyandang disabilitas Intelektual sehingga menyebabkan 

kurangnya maksimal pelayanan bimbingan rohani Islam dilaksanakan, kendala 

selanjutnya adalah masalah komunikasi, petugas bimbingan rohani Islam harus 

menyampaiakan dengan bahasa yang singkat dan diulang-ulang. Layanan bimbingan 

rohani Islam merupakan suatu layanan yang efektif untuk menumbuhkan kebermaknaan 

hidup penyandang disabilitas Intelektual.  Setelah diberikan layanan bimbingan rohani 

Islam, penyandang disabilitas merasa mendapatkan wawasan tentang keagamaan lebih 

banyak, tata cara ibadah, nilai moral, sopan santun, berani mengubah semua rasa sakitnya 

diremehkan semua orang menjadi sebuah karya, prestasi. 

Keywoard: Bimbingan Rohani Islam, Kebermaknaan Hidup, Penyandang Disabilitas 
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MOTTO 

 

 

 

Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia, (yang) berupa rahmat, maka 

tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh 

Allah, maka tidak ada seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya, 

sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana‖ 

 (QS. Fatir: Ayat 2) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Ri Dan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 

Januari 1998.  

A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‘ B Be ة

 ta‘ T Te ث

ṡ ث a‘ ṡ  es (dengan titik di atas) 

 jim J Je ج

ḥ ح a ḥ  ha (dengan titik di bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‘ R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es ش

 syin Sy es dan ye ش

ṣ ص ad ṣ  es (dengan titik di bawah) 

ḍ ض ad ḍ  de (dengan titik di bawah) 

ṭ ط a‘ ṭ  te (dengan titik di bawah) 

ẓ ظ a‘ ẓ  zet (dengan titik di bawah) 

 ain ‗ koma terbalik di atas‗ ع

 gain G Ge غ

 fa‘ F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L ‗el ل



x 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 mim M ‗em و

ٌ nun N ‗en 

 wawu W We و

ِ ha‘ H Ha 

 hamzah ‗ Apostrof ء

 ya‘ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 

 يتعقديٍ

 عدة

ditulis 

ditulis 

muta‘addidīn 

‗iddah 

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h  

 

 ْبت

 جسيت

ditulis 

ditulis 

hibbah 

jizyah 

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  

Bila diikuti dengan kata sandang ―al‖ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h.  

 

 ‘Ditulis karāmah al-auliyā كرايّ االونيبء
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2. Bila ta‘ marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t.  

Ditulis zakātul fiṭ زكبةانفطر ri 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

_ _َ__ 

_ _ِ__ 

_ _ُ__ 

Fatḥ ah 

Kasrah 

Ḍammah 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

A 

i 

u 

 

 

E. Vokal Panjang 

 

1 

2 

3 

4 

Fathah + alif جبْهيت 

Fathah + ya‘ mati تُسى 

Kasrah + ya‘ mati كريى 

Dammah + wawu mati فروض 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Jāhiliyyah 

tansā 

karīm 

furūd 

 

 

F. Vokal Rangkap 

 

1 

 

2 

Fathah + ya mati  

 بيُكى

Dammah + wawumati  

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 أأَتى

 أعّد ث

 نئٍ شكرتى

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 
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H. Kata sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyahmakaditulis dengan menggunakan huruf 

awal ―al‖ 

 انقراٌ

 انقيبش

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah ditulis dengan huruf pertama 

Syamsiyah tersebut. 

 

 انسًبء

 انشًص

Ditulis 

Ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

 

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوي انفروض

 أْم انسُت

Ditulis 

Ditulis 

Zawi al-Furūd 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebermaknaan hidup pada setiap individu tentu berbeda-beda. Hal ini 

terasa lebih menarik ketika melihat bagaimana kebermaknaan hidup 

penyandang disabilitas intelektual. Anak Disabilitas Intelektual adalah anak 

yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata dan ditandai oleh 

keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.
1
 Menurut 

Hurlock disabilitas yang tidak dapat disembuhkan dapat menjadi penghambat 

bagi penyandang disabilitas untuk melakukan penyesuaian diri maupun sosial, 

karena sebagai manusia yang memiliki perkembangan fisik kurang memadai 

atau ciri-ciri fisik yang kurang menarik akan menghadapi masalah yang jarang 

dapat diatasi dengan baik.
2
 Kelainan atau ketunaan pada aspek fisik, mental, 

maupun sosial yang dialami oleh individu akan membawa konsekuensi 

tersendiri bagi penyandangnya, baik secara keseluruhan atau sebagian, baik 

yang bersifat objektif maupun subjektif. Kondisi disabilitas ini akan 

memberikan dampak yang kurang menguntungkan pada kondisi psikologis 

maupun psikososialnya.
3
  

Penyandang disabilitas Intelektual bukan hanya masalah fisik, namun 

juga masalah psikis. Kondisi mental negatif seperti kecemasan, perasaan tidak 

                                                             
1
 Sujihati, Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa (Bandung: Refika Aditama, 2007), 104. 

2
 Hurlock E.B, Psikologi  Perkembangan  Suatu  Pendekatan  Sepanjang Rentang 

Kehidupan, Edisi kelima. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 8. 
3
 Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 2. 
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berdaya, hilangnya minat, kurangnya inisiatif, mempunyai perasaan hampa, 

merasa tidak memiliki tujuan hidup, merasa tidak berarti seperti serba bosan, 

merasa kurang bersyukur atas keadaan yang dimiliki, menjadikan 

kebermaknaan hidup menjadi masalah berikutnya yang muncul. 

Penyandang disabilitas Intelektual memerlukan dukungan secara psikis 

dari orang terdekat maupun masyarakat. Adanya dukungan dari keluarga 

seperti memberikan motivasi, mendengarkan keluh kesah, memberikan 

bantuan secara fisik maupun materi dan memberikan perhatian yang cukup 

akan membantu para penyandang disabilitas untuk lebih cepat beradaptasi, 

sebagai dorongan untuk menjalani kehidupan dan supaya dapat menerima 

kondisi barunya.
4
 Kondisi anak Intelektual di rumah yang memiliki keluarga 

lengkap mendapat suport tentu berbeda dengan anak Intelektual di Yayasan 

Sayap Ibu. Sejak kecil dibesarkan bersama pengurus panti sehingga teman 

panti sudah seperti keluarga sendiri dimana semua temannya merupakan 

penyandang disabilitas yang berbeda-beda. 

Peneliti sempat melakukan wawancara dengan psikolog di Yayasan 

Sayap Ibu pada tanggal 19 Maret 2020.
5
 Peneliti menemukan hasil bahwa 

anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus sudah dibuang oleh orangtuanya 

sejak kecil. Seiring berjalannya waktu mereka menyadari bahwa kehadiraanya 

(sebagai penyandang disabilitas) tidak diinginkan oleh orangtuanya sehingga 

mereka dibuang. Masih adanya beberapa penyandang disabilitas yang merasa 

                                                             
4
 Pratomo, Psychological Well Being Pada Remaja Difabel (Universitas Muhammadiyah 

Surakarta: Jurusan Psikologi, 2013), 3. 
5
 ―Wawancara dengan Mbak Fia, Psikolog dan juga Petugas Bimbingan Rohani Islam di 

Yayasan Sayap Ibu Panti 3 Yogyakarta, 11 September 2020,‖ . 
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menyesal atas keadaan pada dirinya membuat mereka murung, suka 

menyendiri serta melamun, dan hal itu merupakah salah satu akibat dari 

kurangnya rasa syukur atas apa yang dia miliki saat ini. selain itu, ada juga 

penjelasan dari salah satu penyandang disabilitas berinisial RK menjelaskan 

keluh kesahnya selama dia mengalami kejadian tidak menyenangkan yang 

mengakibatkan dirinya mengalami luka batin, dia sempat merasa bahwa 

hidupnya tidak berguna, namun atas bimbingan dari pengasuh membuat RK 

bangkit dan bersikap positif mengenai apa yang menimpannya. Sebagai anak 

tentunya mereka merasakan kesedihan dengan tidak hadirnya sosok orangtua. 

Sesekali mereka menanyakan siapa orangtua mereka, namun dari pihak 

pengasuh panti selalu memberi afirmasi positif pada mereka bahwa pengasuh 

panti adalah keluarga mereka. Pengasuh panti menjalankan tugas yang sama 

beratnya seperti orangtua dari memandikan, menyiapkan pakaian, menyuapi 

makanan, mengajarkan ilmu formal serta ketrampilan bakat lainnya.
6
 

Melalui penelitian Setyaningsih dan Abdullah yang telah melakukan 

observasi dan wawancara pada sejumlah penyandang disabilitas di beberapa 

anggota lembaga penyandang disabilitas di DIY menyimpulkan bahwa masih 

banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki rencana jangka panjang 

atau tujuan hidup.
7
 Banyak yang merasa tidak puas dengan kehidupan yang 

dijalani karena merasa terhambat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

                                                             
6
 ―di Yayasan Sayap Ibu memiliki Lembaga Pendidikan Sekolah Luar Biasa dimana 

siswanya berjumlah kurang lebih 50, namun siswa yang mampu komunikatif untuk diwawancarai 

hanya 7 Siswa.,‖. 
7
 Setyaningtiyas dan Abdullah, Peneriman Diri Dan Kebermaknaan Hidup Penyandang   

Cacat   Fisik, vol. Vol.   8.   Nomor   1 (Universitas Mercu Buana Yogyakarta: Jurnal Insight, 

2010), 2. 



4 

 

Penyandang disabilitas memandang bahwa hidup dengan keterbatasan fisik 

yang dimiliki merupakan hal yang kurang pantas dialaminya, karena 

menganggap bahwa menjalani hidup akan lebih baik apabila tidak memiliki 

kecacatan fisik. Hal tersebut membuat penyandang disabilitas merasa dirinya 

tidak berharga dan tidak merasakan kehidupan yang bermakna dan terkadang 

dapat menjadi pemicu munculnya pikiran untuk menyelesaikan permasalahan 

hidup dengan mengakhiri hidupnya sendiri. 

Seperti yang diungkapkan Bastaman bahwa faktor yang dapat 

menentukan keberhasilan seseorang dalam mencapai kebermaknaan hidup 

yaitu dengan memiliki keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah 

kondisi yang lebih baik, memiliki tujuan hidup yang jelas, komitmen terhadap 

tujuan hidup, ada upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan 

adanya dukungan dari orang-orang terdekat.
8
 Setiap manusia pasti 

menginginkan dirinya menjadi berguna dan berharga, demikian pula pada 

penyandang disabilitas Intelektual menginginkan cita- cita dan tujuan hidup 

yang akan diperjuangkannya dengan penuh semangat, sebuah tujuan hidup 

yang akan mengarahkan segala kegiatannya. Mendambakan dirinya sebagai 

orang yang bertanggungjawab, setidaknya bagi dirinya sendiri, serta menjadi 

orang yang mampu menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya. 

Sebaliknya ia tidak menginginkan dirinya menjadi orang yang tanpa tujuan 

                                                             
8
 Bastaman, Logoterapi  : Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup 

Bermakna (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 238. 
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hidup, merasa hampa dan tidak berguna dengan kehidupan sehari-hari diwarnai 

oleh perasaan jemu dan apatis.
9
 

Penyandang disabilitas Intelektual sama halnya dengan manusia lain, 

mempunyai keinginan untuk meraih kehidupan yang bermakna, seperti 

merasakan kebahagiaan, disayang atau menyayangi orang lain, diperhatikan, 

dihargai. Ia juga memiliki keinginan untuk diberikan kesempatan yang sama 

dalam mencapai kesejahteraan dalam bidang ekonomi, sosial maupun ruang 

untuk mengaktualisasikan diri, karena akan menjadikan seorang penyandang 

disabilitas dapat meraih kebermaknaan hidup bagi dirinya.
10

 Persoalan yang 

mendasar bagi penyandang disabilitas Intelektual dalam menemukan makna 

hidup adalah cara pandangnya mengenai dirinya sendiri. Penyandang 

disabilitas Intelektual yang hanya memikirkan kekurangannya saja akan 

membentuk citra diri yang negatif dan hal tersebut akan menghambat untuk 

menemukan makna hidupnya.
11

 

Salah satu penanganan yang dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Panti 3 

untuk menumbuhkan kebermakaan hidup pada penyandang disabilitas 

Intelektual adalah dengan kegiatan kerohanian yang rutin diadakan setiap hari, 

dimana kegiatan tersebut dipandu oleh pengasuh panti dan psikolog yang 

bekerja dibidang sosial.
12

 Dalam kegiatan kerohanian ini penyandang 

                                                             
9
 Bastaman, Logoterapi  : Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup 

Bermakna (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 62. 
10

 Nasirin, Kebermaknaan Hidup Difabel (Studi Kasus Terhadap Difabel Amputasi Kaki) 

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2010), 2. 
11

 Setyaningtiyas dan Abdullah, Peneriman Diri Dan Kebermaknaan Hidup Penyandang   

Cacat   Fisik, vol. Vol.   8.   Nomor   1 (Universitas Mercu Buana Yogyakarta: Jurnal Insight, 

2010), 2. 
12

 ―Wawancara dengan Mas Faisal selaku Pekerja Sosial dan Petugas Bimbingan Rohani 

Islam di Yayasan Sayap Ibu Panti 3 Yogyakarta, 15 September 2020.,‖. 
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disabilitas Intelektual akan diberikan motivasi agar bisa menjalani kehidupan 

seperti apa yang sudah digariskan untuk mereka dan diberi pengetahuan 

keagamaan (menghafal surat-surat alquran bagi yang mampu, menjalankan 

sholat, membaca alquran, pengajian) supaya mereka lebih paham tentang ilmu 

agama serta bisa menerapkan dalam kehidupan mereka.  

Bimbingan rohani Islam menurut Bukhori adalah pelayanan yang 

memberikan santunan rohani kepada pasien dan keluargannya dalam bentuk 

pemberian motivasi agar tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan, dengan 

memberikan tuntunan doa, cara bersuci, shalat dan amalan ibadah yang 

dilakukan dalam keadaan sakit.
13

 Bentuk kongkrit dari layanan bimbingan 

spiritual adalah selalu mengingat Allah dalam setiap kegiatan, arttinya selalu 

dibina hubungan individu dengan Yang Maha Kuasa Bimbingan spiritual 

diperlukan untuk mendapatkan arti hidup yang lebih dalam untuk 

mengembangkan hubungan yang lebih responsif terhadap Allah pada setiap 

aspek kehidupan, serta dapat membantu individu mengembangkan kedamaian 

batin dan mengidentifikasi arah kehidupannya.  

Rancangan layanan bimbingan rohani islam mengacu pada aspek-aspek 

spiritualitas antara lain: berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau 

ketiakpastian dalam kehidupan, menemukan arti dan tujuan hidup, menyadari 

kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri dan 

mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dengan Yang Maha 

Tinggi.  

                                                             
13

 Baidi Bukhori, “Upaya Optimalisasi Sistem Pelayanan Kerohanian Bagi Pasien Rawat 

Inap Di RSUD Tugu Rejo, Laporan Penelitian Individual (Tidak Dipublikasikan),‖ Lemlit IAIN 

Walisongo Semarang (2005), 19. 
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Sementara itu, salah satu alasan peneliti melakukan penelitian di Yayasan 

Sayap Ibu karena lembaga ini merupakan lembaga yang menerapkan layanan 

bimbingan rohani Islam dalam rangka untuk memberikan pelayanan bagi anak-

anak yang tinggal di panti, sehingga nantinya akan memiliki budi pekerti yang 

baik, memiliki makna hidup yang tinggi serta memiliki kelebihan dibalik 

kekurangan intelektual yang penyandang disabilitas Intelektual miliki. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan metode layanan bimbingan rohani Islam dalam 

menumbuhkan kebermaknaan hidup pada penyandang disabilitas Intelektual 

di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta? 

2. Bagaiamana hasil layanan bimbingan rohani Islam dalam menumbuhkan 

kebermaknaan hidup pada penyandang disabilitas Intelektual di Yayasan 

Sayap Ibu Yogyakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan akan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan yang utuh mengenai penerapan layanan bimbingan 

rohani Islam pada penyandang disabilitas Intelektual di Yayasan Sayap Ibu. 



8 

 

2. Untuk mengetahui ketercapaian peningkatan kebermaknaan hidup pada 

penyandang disabilitas Intelektual di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta 

melalui layanan bimbingan rohani Islam 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentu diharapkan agar dapat bermanfaat, baik itu secara 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang akan diberikan melalui 

penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

yang berhubungan dengan layanan bimbingan rohani islam  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, guna memperkaya 

khasanah keilmuan dalam layanan bimbingan rohani islam pada 

penyandang disabilitas Intelektual. 

b. Bagi konselor, guna membantu pengetahuan bagaimana penanganan 

layanan yang baik kepada penyandang disabilitas Intelektual. 

c. Bagi instansi Yayasan Sayap Ibu, guna membantu menumbuhkan 

kebermaknaan hidup pada penyandang disabilitas Intelektual dengan 

layanan bimbingan rohani islam. 
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E. Kajian Pustaka 

Dalam menjaga keabsahan penulisan karya ilmiah, maka penulis akan 

menelaah beberapa kajian tulisan atau penelitian yang membahas tema 

bimbingan rohani islam pada penyandang disabilitas Intelektual. Dimana 

penulis menemukan beberapa penelitian tersebut diantaranya artikel Sariah 

dengan judul ―Pola Pembinaan Keagamaan Pada Siswa Sekolah Luar Biasa 

Pelita Hati Pekanbaru‖.
14

 Dalam penelitiannya berfokus kepada guru yang 

mencoba untuk menghubungkan dengan nilai- nilai keagamaan kepada siswa 

sekolah luar biasa. Penelitian ini menghasilkan bagaimana pembinaan guru 

pada siswa sekolah luar biasa dengan cara melalui bidang studi pendidikan 

agama, melalui hari peringatan hari besar keagamaan, pembinaan nilai-nilai 

ketaatan, dan melalui bidang studi agama. 

Kemudian penelitian Neng Sri Maemunah dengan judul “Implikasi 

Konseling Logoterapi Terhadap Makna Hidup Remaja”.
15

 Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil 

penelitian yang didapat adalah makna hidup remaja di Asrama Putri Darul 

Hikam sangat rendah (meaningless). Implikasi konseling logoterapi yang 

dilakukan di Asrama Putri Pakar Darul Hikam Bandung yaitu tumbuhnya nilai-

nilai makna hidup siswa seperti nilai kreatif, nilai enghayatan dan nilai 

bersikap. 

                                                             
14

 Sariah, ―‗Pola Pembinaan Keagamaan Pada Siswa Sekolah Luar Biasa Pelita Hati 

Pekanbaru,‘‖ POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam Vol. 1, No. 2 (July 2015): 1. 
15

 Neng Sri Maemunah, “Implikasi Konseling Logoterapi Terhadap Makna Hidup Remaja" 

(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 1. 
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Selanjutnya penelitian dari Rahayu Satyaningsih dan Sri Muliati 

Abdullah dengan judul “Penerimaan Diri dan Kebermaknaan Hidup 

Penyandang Cacat Fisik”. 
16

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah menggunakan skala kebermaknaan hidup dan skala penerimaan 

diri. Bedasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan ada hubungan positif 

antara penerimaan diri dan kebermaknaan hidup pada penyandang cacat fisik. 

Hal ini berarti semakin positif penerimaan diri maka akan semakin tinggi 

kebermaknaan hidup pada penyandang cacat fisik, seballiknya semakin negatif 

penerimaan diri maka akan semakin rendah kebermaknaan hidupnya. 

Sumbangan efektif penerimaan diri terhadap kebermaknaan hidup penyandang 

cacat fisik sebesar 51,8% sedangkan 48,2% kebermaknaan hidup dipengaruhi 

oleh faktor lain.
17

 

Kemudian penelitian dari Riri Fitria Burhan, Endang Fourianalistyawati, 

dan Zuhroni dengan judul ―Gambaran Kebermaknaan Hidup Orang dengan 

HIV/ AIDS (ODHA) Serta Tinjauannya Menurut Islam‖.
18

 Dalam penelitian ini 

digunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan metode 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta triangulasi data 

dengan memberikan kuesioner kepada subjek penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketiga subjek penelitian memiliki kebermaknaan hidup, 

dengan memaknai hidup bedasarkan perubahan antara sebelum didiagnosa dan 

                                                             
16

 Rahayu Setyaningsih & Sri Muliati Abdullah, ―Penerimaan Diri Dan Kebermaknaan 

Hidup Penyandang Cacat Fisik,‖ Jurnal Psiko Buana 3(2) (2005): 1. 
17

 Ibid. 
18

 Riri Fitria Burhan, Endang Fourianalistyawati, dan Zuhroni, ―Gambaran Kebermaknaan 

Hidup Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA) Serta Tinjauannya Menurut Islam,‖ Jurnal 

Psikogenesis Vol. 2, No. 2 (June 2014): 1. 
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setelah didiagnosa, serta pencapaian akan harapan dan tujuan hidup. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pola asuh orangtua terhadap 

perilaku berisiko pada anak. Selain itu, dukungan sosial serta informasi yang 

dimiliki olehh ODHA juga berpengaruh terhadap pemaknaan hidup ODHA.  

Beberapa kajian pustaka di atas, penulis pilih berdasarkan kesamaan baik 

kajian dan objek penelitian. Akan tetapi, dari penelitian tersebut belum ada 

yang menjelaskan tentang layanan bimbingan rohani islami dalam 

menumbuhkan kebermaknaan hidup pada penyandang disabilitas Intelektual. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut.  

 

F. Kerangka Teoritis 

Berangkat dari judul tesis tentang ―Layanan bimbingan rohani Islam 

dalam menumbuhkan kebermaknaan hidup pada penyandang disabilitas 

Intelektual‖, maka penulis menggunakan teori layanan bimbingan rohani Islam. 

1. Tinjauan tentang Bimbingan Rohani Islam 

Bimbingan rohani Islam merupakan salah satu bentuk pelayanan yang 

diberikan kepada klien agar mendapat kehikhlasan, kesabaran, dan 

ketenangan dalam menghadapi kondisi hidupnya. Bentuk pelayanan rohani 

ini bertujuan untuk meyakinkan klien bahwa kesehatan adalah rahmat serta 

kekuasaan Allah SWT.  

Strategi alternatif bimbingan rohani Islam diwujudkan dengan 

mendasarkan fungsi bimbingan Islam itu yaitu: preventif, kuratif, presertatif, 
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dan developmental. Fungsi preventif berarti membantu individu menjaga 

atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Fungsi kuratif atau korektif 

berarti membantu individu memecahkan individu masalah yang sedang 

dihadapi atau dialaminya. Fungsi presertatif berarti membantu menjaga agar 

situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi 

baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama. Fungsi 

developmental/pengembangan berarti membantu individu memelihara dan 

mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau 

menjadi lebih baik sehingga tidak memungkinkanya menjadi sebab 

munculnya masalah baginya.
19

Dengan dakwah bimbingan rohani Islam 

mempunyai fungsi pencegahan, membantu dan memecahkan masalah, 

membantu dan mengembangkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi 

oleh penyandang disabilitas.  

Bimbingan rohani Islam bagi klien yang dimaksud adalah pelayanan 

yang memberikan santunan rohani kepada klien dalam bentuk pemberian 

motivasi agar klien dalam menghadapi kesedihan akibat kondisi yang 

dialaminya dapat bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. 

Petugas bimbingan rohani harus memberikan tuntunan doa, cara bersuci, 

cara shalat, dan amalan ibadah lainnya.
20

 Pengertian bimbingan rohani bagi 

klien memiliki makna yang luas, menyangkut semua aspek kehidupan 

manusia, dengan adanya layanan rohani dalma bentuk sentuhan keagamaan 

                                                             
19

 Aunur Rohim Faqih, Bimbingan Konseling Dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), 

37. 
20

 Baidi Bukhori, ―Upaya Optimalisasi Sistem Pelayanan Kerohanian Bagi Pasien Rawat 

Inap Di RSUD Tugu Rejo, Laporan Penelitian Individual (Tidak Dipublikasikan).‖ 
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yang dilakukan oleh petugas rohani diharakan klien dapat merasa lebih 

nyaman, tentram dan lebih sabar dalam menghadapi kondisinya. 

2. Tinjauan tentang Kebermaknaan Hidup 

Tujuan hidup menjadi sangat penting dalam menjalani kehidupan. 

Tujuan hidup yang baik adalah sesuatu yang benar-benar didambakan dan 

sangat bermakna. Adapun mengenai kebermaknaan hidup adalah keyakinan 

serta cita-cita yang paling mulia yang dimiliki oleh seseorang dan dengan 

keyakinan itulah seseorang dapat menjalankan misi kehidupan melalui sikap 

dan perilaku yang bertanggung jawab dan berbudi luhur.
21

 Apabila makna 

hidup ini berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan 

rasakan bermakna dan berharga yang pada gilirannya akan menimbulkan 

perasaan yang bahagia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kebahagiaan adalah ganjaran atau akibat samping dari keberhasilan 

seseorang memenuhi makna hidup. 

a. Mengembangkan Hidup Bermakna 

Mengembangkan kehidupan bermakna pada hakikatnya sama 

dengan perjuangan hidup, yakni meningkatkan kondisi kehidupan yang 

kurang baik menjadi lebih baik, dalam hal ini mengubah kondisi hidup 

menjadi bermakna. Upaya ini memerlukan niat dan komitmen yang kuat 

serta pemahaman mendalam tentang potensi manusia, makna hidup dan 

penguasaan sistem dan metodenya, serta kesediaan untuk menghadapi 

berbagai kendala dan hambatan dalam melaksanakannya.  

                                                             
21

 Bastaman, Logoterapi  : Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup 

Bermakna (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 38. 
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Menurut logoterapi kerangka pikir pengembangan hidup bermakna 

pada dasarnya sebagai berikut: Hasrat untuk hidup bermakna (the will to 

meaning) sebagai motivasi utama setiap manusia perlu dipenuhi dengan 

lebih dahulu menetapkan makna hidup (the meaning of life) yang akan 

dikembangkan serta memiliki cira diri ideal sebagai pribadi bermakna 

yang unik dan khas (proper self image) yang ingin diraih.
22

 Bila hal ini 

berhasil dipenuhi melalui berbagai aktivitas yang terarah diharapkan 

akan berkembang hidup yang bermakna dengan kebahagiaan sebagai 

hasil sampingnya. 

b. Hidup bermakna dalam perspektif psikologi Islam 

Makna hidup dapat ditemukan dalam penderitaan, selama mampu 

melihat hikmah yang terdapat didalamnya. Tiga bidang kegiatan yang 

secara potensial mengandung nilai-nilai yang memungkinkan seseorang 

menemukan makna hidup didalamnya apabila diterapkan dan dipenuhi. 

Ketiga nilai ini adalah creative, experiental, dan attitudinal.
23

 

Creative adalah kegiatan berkarya, bekerja, mencipta serta 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh 

tanggung jawab. 
24

Menekuni suatu pekerjaan dan meningkatkan 

keterlibatan pribadi terhadap tugas serta berusaha untuk mengerjakannya 

dengan sebaik-baiknya, merupakan salah satu contoh dari kegiatan 

                                                             
22

 H.D Bastaman, Logoterapi Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup 

Bermakna (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 237–238. 
23

 Bastaman, Logoterapi  : Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup 

Bermakna. 
24

 Ibid., 47. 
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berkarya. Melalui karya dan kerja seseorang dapat menemukan arti hidup 

dan menghayati kehidupan secara bermakna.  

Kondisi di Yayasan Sayap Ibu para penyandang disabilitas diberi 

fasilitas beberapa pekerjaan agar melatih kemandirian mereka, serta 

mereka merasa dirinya mendapatkan hak yang sama seperti orang normal 

lainnya. Pengasuh panti melatih dengan mengajarkan membatik, menjadi 

guru PAUD, berkebun, bercocok tanam, berternak ikan, berternak sapi.
25

  

Experiental adalah keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai 

kebenaran, kebijakan, keindahan, keimanan, dan keagamaan, serta cinta 

kasih menemukan arti hidup dari agama yang diyakininya, atau ada orang 

yang menghabiskan sebagian besar usiannya untuk menekuni suatu 

cabang seni tertentu.
26

 Cinta kasih dapat menjadikan pula seseorang 

dapat menghayati perasaan berarti dalam hidupnya. 

Praktik dilapangan, pengasuh mengajarkan keterlibatan 

penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan dimasyarakat seperti 

melayat, bergotong royong, kerja bakti, jalan sehat. Hal yang dilakukan 

pengasuh tidak lain untuk melatih agar mereka merasa kehadirannya 

tidak dibedakan, dipandang sebelah mata, direndahkan orang lain, karena 

pandangan seperti itu seringkali dirasakan mereka.
27

  

                                                             
25

 ―Wawancara dengan Pak Feri selaku Ketua Panti dan juga Petugas Bimbingan Rohani 

Islam di Yayasan Sayap Ibu Panti 3 Yogyakarta, 15 September 2020.,‖. 
26

 Bastaman, Logoterapi  : Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup 

Bermakna, 47. 
27

 ―Wawancara dengan Pak Faisal selaku Pekerja Sosial dan juga Petugas Bimbingan 

Rohani Islam di Yayasan Sayap Ibu Panti 3 Yogyakarta, 15 September 2020,‖. 
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Attitudinal adalah menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, 

dan keberanian atas segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin 

dielakan lagi, seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan, kematian dan 

menjelang kematian setelah segala upaya yang dilakukan telah 

masikmal.
28

 Apabila seseorang menghadapi keadaan yang tidak mungkin 

dirubah atau dihindari, sikap menerima, tabah dan ikhlas yang tepat. 

Sikap tersebut mampu melihat makna dan hikmah dalam penderitaan 

yang dialami. Mereka yang menghayati hidup bermakna menunjukkan 

corak kehidupan penuh gairah dan optimisme dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. 

Pengasuh di Yayasan Sayap Ibu memberi santunan bimbingan 

rohani seperti mengajarkan dasar-dasar ilmu agama, mengaji, sholat, 

sesuai pemahaman yang mereka mampu serap.
29

 Konselor sering 

mendapati penyandang disabilitas menggerutu mengenai kondisi di 

lingkungan lainnya (sekolah umum, tempat kerja) sering diejek tidak 

memiliki orangtua, anak dengan keterbelakangan mental dimana hal-hal 

tersebut membuat mereka merasa semakin sakit dan dendam. Semangat 

dan ketulusan konselor membuat mereka mampu menerima kondisinya 

serta berusaha menumbuhkan kebermaknaan hidup. 

Selanjutnya tentang penyandang disabilitas bedasarkan penjelasan 

pada buku Akhmad Soleh adalah mereka yang memiliki keterbatasan 

fisik, mental, intelektual atau sensorik, dalam jangka waktu lama diman 

                                                             
28

 Bastaman, Logoterapi  : Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup 

Bermakna, 49. 
29

Ibid 
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aketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini meghalangu 

partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan 

kesetaraan dengan yang lainnya.
30

 

Intelektual ini merupakan salah satu klarifikasi dari penyandang 

disabilitas yang termasuk dalam pengelompokkan penyandang disabilitas 

non fisik. Istilah untuk orang Intelektual sangat bervariasi. Bahkan 

Intelektual sering disamakan dengan berbagai istilah lemah pikiran, 

terbelakangan mental, bodoh atau dungu, pander dengan disebut orang 

sinting, tolol, oligofrenia berarti perkembangan kecerdasan yang sangat 

lemah ingatan, ketergantungan penuh atau butuh rawat, mental 

subnormal, gangguan terganggu, cacat mental, gangguan intelektual dan 

sebagainnya.
31

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, dengan tujuan hanya untuk memahami secara 

mendalam dan mendeskripsikan layanan bimbingan rohani islam dalam 

menumbuhkan kebermaknaan hidup penyandang disabilitas Intelektual. 

Tohirin penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.
32

  

                                                             
30

 Akhmad Soleh, Aksebilitas Penyandang Disabilitas (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 

2016), 24. 
31

 Bambang Putranto, Tips Menanganin Siswa yang Membutuhkan Perhatian Khusus 

(Yogyakarta: Diva Press, 2018), 208. 
32

 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3. 
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Penelitian ini merupakan studi kasus, yang bertujuan mendapat data 

secara mendalam, adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian 

studi kasus menurut Tohirin yaitu:
33

  

a. Analisis mendalam mengenai kasus dan situasi yang diteliti, 

b. Berusaha memahami suatu permasalahan dari sudut pandang orang yang 

mengalami masalah tersebut 

c. Mencatat dan menganalisis faktor-faktor yang berkaitan 

d. Membangkitkan perhatian pada cara faktor – faktor tersebut berhubungan 

satu sama lain 

Bedasarkan hasil pendapat ahli diatas dapat diambil kesimpulan, 

melalui metode deskriptif dapat menggambarkan permasalahan atau kondisi 

yang sedang terjadi, menggali informasi yang lebih mendalam. Dengan data 

yang dikumpulkan kemudian di deskripsikan secara sistematis melalui 

analisis kualitatif, penelitian ini mampu menggambarkan bagaimana 

layanan bimbingan rohani islami dalam menumbuhkan kebermaknaan hidup 

pada penyandang disabilitas Intelektual. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian 

dilaksanakan. Tempat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

Yayasan Sayap Ibu Panti 3, Area Sawah, Widodomartani, Ngemplak, 

Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55584. Pemilihan lokasi 

penelitian ini bedasarkan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang 

berkenaan dengan fokus penelitian. 

                                                             
33

 Ibid., 19–21. 
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4. Objek dan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda, 

atapun lembaga (organisasi). Dalam penelitian ini subyek dipilih secara 

purposif dan bersifat snowball sampling. Sampel sumber data dalam hal ini: 

anak Intelektual sebanyak 5 orang sebagai informent consent, 3 petugas 

bimbingan rohani Islam yang juga seorang ketua panti, psikolog dan pekerja 

sosial.  

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau 

yang menjadi pusat perhatian dalam sasaran penelitian.
34

 Objek di dalam 

penelitian ini adalah layanan bimbingan rohani islam dalam menumbuhkan 

kebermaknaan hidup. 

Tabel 1 

Profil Penyandang Disabilitas Intelektual di Yayasan Sayap Ibu 

Yogyakarta 

No Nama 
Tempat & 

Tanggal 

Lahir 

Jenis 

Kelamin 
Asal 

Jenis 

Disabilitas 

Pendi

dikan 

Ketera-

ngan 

1 RK Yogyakarta, 

01/04/1994 

P Terlan

tar 

Tuna-

grahita 

Ringan 

SM

A 

Mampu 

latih 

2 R Jakarta, 

29/12/1996 

L Terlan

tar 

Tuna-

grahita 

Ringan 

SM

ALB 

Mampu 

latih 

3 F Jakarta, 

17/02/1995 

L Terlan

tar 

Tuna-

grahita 

Sedang 

SM

ALB 

Mampu 

latih 

4 J Belum L Terlan

tar 

Belum SM

ALB 

Mampu 

latih 

                                                             
34

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 35 
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Tabel 2 

Klasifikasi Intelligence Quotient Penyandang Disabilitas Intelektual di 

Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta 

No Nama Tingkat IQ Kategori Keterangan 

1 RK 71 Educable Masih mempunyai kemampuan 

akademik setara pada anak 

kelas 5 sekolah dasar. IQ 

dalam kisaran 50-73 

2 R 70 Educable Masih mempunyai kemampuan 

akademik setara pada anak 

kelas 5 sekolah dasar. IQ 

dalam kisaran 50-73 

3 F 60 Educable Masih mempunyai kemampuan 

akademik setara pada anak 

kelas 5 sekolah dasar. IQ 

dalam kisaran 50-73 

4 J 60 Educable Masih mempunyai kemampuan 

akademik setara pada anak 

kelas 5 sekolah dasar. IQ 

dalam kisaran 50-73 

 

5. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua sumber yang 

pertama sumber data primer yang diperoleh dengan mengambil informasi 

dari kata-kata dan tindakan yang diperoleh langsung di lapangan yang 

berasal dari informan dengan cara mewawancarai yang kemudian dicatat 

oleh peneliti. Sumber data kedua yang akan digunakan peneliti adalah 

sumber data sekunder, berupa data yang didapatkan melalui dokumentasi 

dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini 

juga peneliti akan menggunakan literatur yang berhubungan permasalahan 
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penelitian seperti buku, dan artikel jurnal sebagai data pelengkap untuk 

menunjang penelitian ini.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber dan berbagai cara.
35

 Pengumpulan data diperoleh 

dari dua sumber, sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpul data 

misalnya melalui observasi dan wawancara. Sumber sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data 

misalnya mengambil data dari dokumen-dokumen atau literasi. 

Dalam penelitian ini untuk membantu memperoleh data yang 

dibutuhkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantara 

lain: 

a. Wawancara 

Peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Tujuan 

dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, 

dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikembangkan oleh 
36

 

                                                             
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Metode) 

(Bandung: Alfabeta., 2013), 193. 
36
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Dalam metode wawancara mendalam ini peneliti gunakan untuk 

mewawancarai informan, sehingga peneliti akan mudah untuk mencari 

informasi selanjutnya. 

Tabel 2 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Wawancara 

 

No Nama Hari, Tanggal Tempat 

1 RK Sabtu, 14 September 2020 
Ruang Tamu Yayasan 

Sayap Ibu 

2 R Minggu, 15 September 2020 
Ruang Tamu Yayasan 

Sayap Ibu 

3 F Minggu, 15 September 2020 
Ruang Tamu Yayasan 

Sayap Ibu 

4 J Senin, 16 September 2020 
Ruang Tamu Yayasan 

Sayap Ibu 

 

Sebelum penelitian dilaksanakan peneliti mengutarakan maksud 

dan tujuannya untuk meminta izin melaksanakan penelitian di Yayasan 

Sayap Ibu Yogyakarta kepada ketua panti yang bersangkutan, peneliti 

melakukan wawancara dimulai pada tanggal 11-16 September 2020. 

b. Observasi 

Observasi kebermaknaan hidup ini dilakukan dengan cara peneliti 

terlibat dalam kegiatan sumber data selama di yayasan sehingga dapat 

melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh sumber data dalam 

segala situasi. Observasi ditempuh untuk mendapatkan informasi yang 

tepat mengenai seberapa tingkat kebermaknaan hidup disabilitas 

Intelektual, bagaimana proses pelaksanaan layanan bimbingan rohani 

Islam, serta perilaku natural anak dalam kehidupan sehari-hari. 
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Tabel 3 

Jadwal Pelaksanaan Observasi 

 

No Tanggal Observasi Nama 

1 10 & 14 September 2020 RK 

2 13 & 15 September 2020 R 

3 13 & 15 September 2020 F 

4 16 & 17 September 2020 J 

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
37

 

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data 

yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis 

dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik 

mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. Metode dokumentasi ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan profil 

yayasan beserta kegiatan yang dilakukan penyandang disabilitas 

Intelektual. 

7. Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model Miles and Huberman. Penelitian ini dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

                                                             
37
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terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, samapai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel 
38

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan 3 tahapan dalam menganalisis 

data, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstakan, dan transformasi data ―kasar‖ yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.
39

 

Setelah beberapa data di reduksi peneliti membuat rangkuman inti untuk 

berdiskusi dengan teman atau seseorang yang lebih ahli dalam dunia 

penelitian, untuk membantu menemukan wawasan baru. Reduksi data 

yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yakni beberapa metode 

bimbingan rohani Islam sesuai dengan pelaksanaan bimbingan rohani 

Islam yang diterapkan di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta ialah bimbingan 

rohani Islam dengan menggunakan metode langsung.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang 

kompleks ke dalam kesatuan bentuk sehingga akan mudah dipahami. 

Penyajian data yang baik, dalam bentuk yang padu akan membantu 
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peneliti dalam melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah peneliti 

telah menarik kesimpulan dengan benar.
40

 Adanya penyajian data maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya bedasarkan apa yang telah dipahami. Setelah dilakukan 

reduksi data, terdapat beberapa metode yang diterapkan panti dalam 

melaksanakan metode bimbingan rohani Islam yakni metode individual 

dan kelompok. Data diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan 

menjabarkan pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Yayasan Sayap Ibu 

Yogyakarta dengan metode yang ada dalam teori. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Menurut Milles & Huberman mendefinisikan penarikan 

kesimpulan dan verfikasi merupakan hasil dari perolehan data yang telah 

didapatkan atau data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian 

diolah sehingga dapat ditarik sebuah simpulan yang sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan yang ingi dicapai.
41

 Dari seluruh data yang 

telah disaring atau diolah. Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

ditinjau kembali melalui pengujian kebenaran, kecocokan sehingga 

sampai pada tingkat validitas yang diharapkan. Penarikan kesimpulan 

diolah bedasarkan data yang diperoleh penulis selama penelitian di 

Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta kemudian disajikan dalam bentuk naratif.  

                                                             
40

 Ibid., 18. 
41
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Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang saling 

berhubungan dan saling menjalin antara satu dengan yang lain baik pada 

saat, sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data. Tahap ini peneliti 

selau melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data yang 

diperoleh dari informan dengan cara mengklasifikasikan kembali. 

8. Validitas Data 

Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi. 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Peneliti menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data.
42

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik. Peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi 

tersamar, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi.
43

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

BAB I.  Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal 

yang sangat pokok mengenai latar belakang masalah, rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II. Pada bab ini akan mendeskripsikan kerangka teoritik mengenai 

layanan bimbingan rohani islam, kebermaknaan hidup dan 

penyandang disabilitas Intelektual.  

BAB III. Analisis Data dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan membahas 

objek material dan mengenai layanan bimbingan rohani islam yang 

diberikan kepada penyandang disabilitas Intelektual, dan 

mendeskripsikan kebermaknaan hidup yang dialaminya. Kemudian 

penulis akan mendeskripsikan kendala atau hambatan guru BK saat 

melaksanakan layanan bimbingan rohani islam. 

BAB IV. Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran 

kepada peneliti dan peneliti selanjutnya. 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaaan Metode Layanan Bimbingan Rohani Islam di Yayasan Sayap 

Ibu Yogyakarta 

Layanan bimbingan rohani Islam pada penyandang disabilitas 

Intelektual di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dilaksanakan sebagai bentuk 

pelayanan panti. Pelaksananaan bimbingan rohani Islam di Yayasan Sayap 

Ibu Yogyakarta berada di bawah tanggung jawab rohaniawan sebagai 

pembibing langsung yang juga merangkap sebagai ketua panti, psikolog dan 

pekerja sosial. Hal itu dilakukan dikarenakan kekuranganya SDM di panti. 

Pelaksanaan bimbingan rohani Islam yang dilakukan terhadap penyandang 

disabilitas Intelektual masih berjalan sampai sekarang, meski sifatnya 

berubah menjadi kondisional dikarenakan faktor perasaan, dan gangguan 

kesehatan mereka.  

Materi layanan bimbingan rohani Islam tidak hanya seputar tata cara 

beribadah, berdoa, namun juga meliputi pendidikan moral, sopan santun, 

yang bertujuan menjadikan pribadi penyandang disabilitas Intelektual lebih 

baik. Kendala yang dijumpai tentunya adalah komunikasi dikarenakan 

mereka mengalami gangguan slow respon dalam memahami sesuatu. Model 

pembelajaran yang digunakan oleh petugas bimbingan rohani Islam 

menggunakan model klasikal yakni cermah dna tanya jawab serta model 
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konstektual yakni pemberian contoh kongkrit dalam kehidupan sehari-hari. 

Cara komunikasi yang baik agar tetap terjalin ialah menggunakan bahasa 

yang singkat, sederhana, dan diulang-ulang. 

 

2. Progam Peningkatan Kebermaknaan Hidup melalui Layanan Bimbingan 

Rohani Islam Pada Penyandang Disabilitas Intelektual di Yayayasan Sayap 

Ibu Yogyakarta  

RK, R, F, dan J adalah keempat informan yang memiliki 

kebermaknaan hidup yang berbeda-beda. Secara garis besar keempat subjek 

memiliki kebermaknaan hidup yang baik setelah mengikuti layanan 

bimbingan rohani Islam. Keterbatasan pemahaman mereka tentu menjadi 

tugas besar bagi pembimbing saat memberikan arahan yang mampu 

tertanam hingga ke dalam alam bawah sadar mereka. Pengalaman hidup 

yang kurang baik dari pergaulan dunia luar membuat mereka sering merasa 

terintimidasi, tidak dihargai. Adanya layanan bimbingan rohani Islam 

membuat mereka meyakini adanya Allah SWT yang selalu mengabulkan 

doa mereka, memberi pertolongan pertama. Subjek F disini memiliki 

kekurangan dalam aspek kebermaknaan hidup dikarenakan tidak adanya 

pemahaman pada konsep tersebut. Subjek memiliki gangguan Intelektual 

berat sehingga sulit untuk memhamai hal yang terlalu jauh atau abstrak. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa model pembelajaran 

kontesktual lebih efektif diterapkan di Yayasan Sayap Ibu Yogykarta. 

Model ini memberikan contoh kongkrit seperti mengajari berwudhu, 

meminta maaf, sopan santuan, berkarya, mencari penghasilan tambahan 
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yang mampu memberi pemahaman kepada anak disabilitas tunagrahita 

bahwa dirinya berharga mampu memiliki makna hidup jika ada tujuan pasti 

yang ingin mereka raih. Hal ini sesuai dengan kemampuan anak disabilitas 

tunagrahita yang tidak bisa berpikir abstrak, mereka lebih kepada berpikir 

kongkrit.  

 

B. Saran-Saran 

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan kondisi di 

Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta adalah: 

1. Kekurangan tenaga khusus petugas bimbingan rohani Islam perlu diatasi 

dengan menambah tenaga yang benar-benar berkualitas dan menguasai ilmu 

dakwah. Penambahan rohaniawan itu hendaknya disesuaikan dengan 

banyaknya jumlah penyandang disabilitas di panti. 

2. Perlu ditingkatkan kesadaran yang tinggi bahwa cara penyampaian layanan 

menggunakan metode dan teknik yang berbeda dikarenakan kondisi setiap 

anak berbeda-beda. 

3. Untuk meningkatkan kualitas bimbingan rohani Islam, hendaknya 

rohaniawan membuat rencana untuk jangka pendek dan jangka panjang, 

mengadakan evaluasi rutin dan mengadakan koordinasi serta pengawasan 

bimbingan rohani Islam. 

4. Para petugas bimbingan rohani perlu mengadakan kerjasama dengan 

lembaga-lembaga keagamaan di luar panti untuk saling bertukar informasi 

demi meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan layann bimbingan 

rohani Islam. 
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5. Layanan bimbingan rohani Islam mengenai kebermaknaan hidup perlu 

menjadi materi khusus untuk diberlakukan kepada setiap penyandang 

disabilitas Intelektual, tidak hanya memberikan materi yang sifatnya tidak 

dibutuhkan mereka. 

6. Bagi penulis yang meneliti selanjutnya diharapkan bisa melalukan 

penelitian dengan masalah yang berbeda danjuga menambah jangkauan 

karena ruang lingkup bimbingan rohani Islam sangat luas. Selain itu, 

penting sekali untuk melakukan pra penelitian, serta memperbanyak 

referensi teori untuk penelitian selanjutnya karea peneliti sadar akan 

banyaknya kekurangan dalam penelitian ini.  
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Lampiran 1.  Kisi-Kisi Pengumpulan Data  

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Bentuk kebermaknaan hidup penyandang disabilitas Intelektual di Yayasan 

Sayap Ibu Yogyakarta 

2. Masalah yang muncul dalam kebermaknaan hidup Intelektual di Yayasan 

Sayap Ibu Yogyakarta 

3. Metode layanan bimbingan rohani Islam dalam menumbuhkan 

kebermakanaan hidup penyandang Intelektual di Yayasan Sayap Ibu 

Yogyakarta 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Profil yayasan 

2. Data penyandang disabilitas Intelektual di yayasan sayap ibu Yogyakarta 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Informan yang diwawancarai: 

1. Ketua panti 

2. Petugas bimbingan rohani Islam 

3. Penyandang Intelektual  
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dan Transkrip Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN 

PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL 

 

Sebelum melakukan wawancara, selalu ingatkan informan bahwa seluruh 

jawaban bersifat rahasia dan tidak akan diceritakan pada siapapun, termasuk 

orangtua, teman dan informan lain. Masing-masing informan boleh memilih untuk 

tidak menjawab setiap pertanyaan yang tidak ingin dijawab atau membuat mereka 

merasa tidak nyaman untuk menjawabnya. 

Dalam melakukan wawancara biarkan para informan mengetahui bahwa saya 

sangat tertarik dengan apa yang mereka pikirkan, dan tidak ada jawaban yang 

benar atau salah. Saya disini untuk mendengarkan mereka, bukan untuk menilai 

atau menghakimi mereka. 

I. Identitas Infroman 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : 

3. Hari/tgl wawancara : 

4. Tempat Wawancara : 

 

II. Butir-Butir Pertanyaan 

NO CATATAN GUIDE WAWANCARA 

A. LAYANAN BIMBINGAN ROHANI ISLAM 

1. Apakah kamu senang mengikuti kegiatan bimbingan rohani islam? 

Mengapa? 

2. Masalah apa saja yang sering ditanyakan saat pelaksanaan bimbingan 

rohani islam berlangsung? 

3. Apakah adanya layanan bimbingan rohani islam mampu 

menumbuhkan kebermaknaan hidupmu? 

 

4. Apakah cara penyampaian rohaniawan menarik saat melaksanakan 

layanan bimbingan rohani? 

5. Jika layanan yang diberikan membosankan, dengan cara bagaimana 

yang diinginkan? 

6. Apakah ada materi favorit yang kamu sukai? Misalkan tentang 

ibadah, membaca alquran, sopan santun, bersyukur atau yang 

lainnya? 
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NO CATATAN GUIDE WAWANCARA 

B. KEBERMAKNAAN HIDUP 

1. Sumber Kebermaknaan Hidup 

a. Pemahaman Diri 

1. Apa potensi/bakat yang kamu miliki dalam kondisi disabilitas seperti 

ini? Bisa kamu ceritakan? 

2. Apa saja hal yang sudah kamu berikan kepada panti? 

3. Bagaimana suka duka memiliki berkebutuhan khusus? 

b. Bertindak Positif 

1. Hal positif apa yang dapat kamu ambil tentang perjalanan hidup ini? 

2. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu saat nanti keluar dari panti? 

c. Pengakraban Hubungan 

1. Bagaimana hubungan anda dengan lingkungan sekitar? 

2. Apa kegiatan yang kamu ikuti di masyarakat? 

3. Seberapa dekat kamu dengan teman, pengurus panti? 

4. Apa yang kamu lakukan agar hubungan dapat terjalin dengan baik? 

d. Penemuan Makna Hidup 

1) Nilai Kreatif 

1. Apakah kamu memiliki rencana untuk berkarya atau bekerja? 

Bisakah untuk menceritakan? 

2. Bagaimana usaha yang kamu lakukan untuk mencapai impianmu? 

3. Karya apa yang sudah pernah kamu hasilkan? 

2) Nilai Penghayatan 

1. Bagaimana perasaanmu saat ini dengan kekurangan yang kamu 

miliki? 

2. Apakah kamu mampu menerima kondisi saat ini yang kamu alami? 

3. Sebagai seseorang disabilitas, apakah kamu memiliki ketakutan jika 

tidak mampu bermasyrakat? 

3) Nilai Bersikap 

1. Hal-hal tidak mengenakkan seperti apa yang sudah pernah kamu 

alami?  

2. Bagaimana caramu mengatasi hal yang tidak mengenakkan tersebut? 

3. Apa hikmah yang dapat kamu ambil ketika menjadi disabilitas? 

4) Nilai Pengharapan 

1. Apa harapanmu saat ini? bisakah kamu ceritakan? 

2. Manfaat apa yang kamu ambil selama tinggal di panti? 

5) Ibadah 

1. Lebih seringkah kamu beribadah saat ini? 

2. Percayakah kamu dengan keberadaan Tuhan? 

3. Bagaimana perasaanmu saat menjalankan ibadah sholat, mengaji? 

2. Aspek-Aspek Kebermaknaan Hidup 

a. Kepuasan Hidup 

1. Apakah kamu bahagia dengan segala kekurangan yang kamu miliki 

saat ini? 

2. Apakah kamu bersyukur menjalani kehidupan saat ini? 
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NO CATATAN GUIDE WAWANCARA 

3. Apakah kamu pernah merasa putus asa atas kondisi yang kamu 

miliki? 

b. Kebebasan Berkehendak 

1. Saat kamu menjalani aturan panti apakah merasa terbebani? 

2. Selama kamu tinggal di panti apakah kamu mendapatkan kebebasan 

berkarya/mengembankan hobi? 

3. Apakah panti mendukung usaha untuk mewujudkan impianmu, 

hobimu? 

c. Kehendak Hidup Bermakna 

1. Motivasi apa yang membuat kamu bertahan dengan kekurangan yang 

kamu miliki? 

2. Hal apa yang membuatmu selalu bersemangat menjalani hari-hari? 

d. Makna Hidup 

1. Apakah arti hidup menurutmu? 

2. Apa yang kamu pahami tentang tujuan hidup? 

3. Ketika tujuan hidup itu terpenuhi, apakah efek yang kamu rasakan? 

4. Apakah kamu memiliki seseorang yang berharga?  
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Lampiran 3. Pedoman Observasi  

 

PEDOMAN OBSERVASI 

PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL 

 

I. Identitas Subjek 

1. Nama :  

2. Jenis kelamin :  

3. Tgl Observasi :  

4. Tempat observasi  

II. Petunjuk :  Berikan keteranganpada kolom yang sesuai 

dengan perilaku subjek yang diamati. 

III. GUIDE OBSERVASI 

NO CATATAN GUIDE OBSERVASI KETERANGAN 

1. Ekspresi wajah informan pada saat 

berbicara 

 

2. Nada bicara pada saat wawancara  

3. Sikap sosial di lingkungan panti  

4. Cara beragumen saat diwawancara  

5. Sikap tubuh saat berkomunikasi  

6. Kontak mata pada saat wawancara  

7. Cara berkomunikasi sosial sesama 

dengan teman lainnya 

 

8. Sikap informa terhadap peneliti  

9. Sikap dan cara menyampaikan masalah  
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Lampiran 4. Pedowan Wawancara bagi Petugas Rohaniawan 

PEDOMAN WAWANCARA 

BAGI PETUGAS ROHANIAWAN 

 

NO BUTIR-BUTIR PERTANYAAN KETERANGAN 

1. Sudah berapa lama layanan bimbingan rohani 

berjalan di Yayasan Sayap Ibu Panti 3 

Yogyakarta? 

 

2. Berapa Jumlah rohaniawan yang bertugas 

memberikan bimbingan rohani untuk 

penyandang disabilitas Intelektual? 

 

3. Kapan Jadwal layanan bimbingan rohani 

diberikan? 

 

4. Bagaimana bisa penyandang disabilitas 

memerlukan kebermaknaan hidup? 

 

5. Bagaimana cara memberikan bimbingan 

rohani islam dalam menumbuhkan 

kebermaknaan hidup pada penyandang 

disabilitas Intelektual? 

 

6. Metode apa saja yang digunakan dalam 

pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam? 

 

7. Materi apa saja yang diberikan? Dan apakah 

ada materi yang paling diunggulkan dalam 

menumbuhkan kebermaknaan hidup 

penyandang disabilitas Intelektual? 

 



100 

 

NO BUTIR-BUTIR PERTANYAAN KETERANGAN 

8. Treatment apa saja yang diberikan dalam 

menumbuhkan kebermaknaan hidup pada 

penyandang disabilitas Intelektual? 

 

9. Kendala apa saja yang sering dihadapi ketika 

pelaksaan progam layanan bimbingan rohani 

islam? 

 

10. Apakah sarana dan prasarana sudah 

mendukung? 

 

11. Bagaimana perkembangan pasien sebelum dan 

sesudah mendapat bimbingan rohani islam? 
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Lampiran 5. Pedowan Wawancara  bagi Kepala Panti 

PEDOMAN WAWANCARA 

BAGI KEPALA PANTI 

NO BUTIR-BUTIR PERTANYAAN KETERANGAN 

1. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya 

Yayasan Sayap Ibu panti 3 Yogyakarta? 

 

2. Apa yang melatarbelakangi adanya pelayanan 

bimbingan rohani islam? 

 

3. Sudah berapa lama kegiatan tersebut 

terlaksana? 

 

4. Apakah ada pelaksanaan evaluasi untuk 

kegiatan bimbingan rohani islam, jika ada 

kapan saja dilaksanakan? 

 

5. Sarana dan prasarana apa saja yang tersedia 

untuk menunjang jalannya progam tersebut? 

 

6. Apa saja tujuan dari adanya layanan 

bimbingan rohani islam? 

 

7. Sejauh mana layanan bimbingan rohani islam 

berfungsi menumbuhkan kebermaknaan hidup 

penyandang disabilitas Intelektual? 
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Lampiran 6. Dokumentasi 

DOKUMENTASI 

 

   

Piagam Penghargaan Sebagai Penulis Melakukan Hobi Melukis 

 

kegiatan makan bersama   menjalankan ibadah shalat  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 

Nama   : Sakwa, S.Pd. 

Tempat/tanggal lahir : Sleman, 12 November 1996 

Jenis kelmain  : Perempuan 

Agama   : Islam 

Alamat   : Cupuwatu 1, Purwomartani, Kalasan, Sleman 

Email   : sakwakholdun@gmail.com 

Nama ayah   : Turmudzi 

Nama ibu   : Tarwiyah 

B. Riwayat pendidikan 

1. SD, tahun lulus  : SD N Mustokorejo, 2005 

2.SMP/MTS, tahun lulus : MTs Al Ma‘had An-Nur, 2008 

3. SMA/MA, tahun lulus : MA Al Ma‘had An –Nur 2011 

4. S1, tahun lulus  : Universitas Ahmad Dahlan, 2018 

5. S2, tahun lulus  : UIN Sunan Kalijaga, 2018-sekarang 

 

 

Yogyakarta 08 Desember 2020 

 

 

 

 

Sakwa, S.Pd 
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