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ABSTRAK 

Reni Yuliani (2018): Layanan Bimbingan Agama Dalam Membentuk Akhlak 

Remaja (Penelitian Di Madrasah Dinniyah Riyadussalam, Katapang-Soreang). 

 

     Akhlak menempati posisi yang penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, 

seorang muslim mempunyai kewajiban untuk membina dan meningkatkan akhlak 

sesuai dengan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasullallah SAW.  

     Penelitian ini bertujuan:  pertama, untuk mengetahui metode bimbingan Agama 

dalam meningkatkan akhlak santri Madrasah Riyadusalam.  Kedua, untuk 

mengetahui materi bimbingan  Agama dalam meningkatkan akhlak santri Madrasah 

Riyadussalam. Dan Ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

dalam proses meningkatkan akhlak santri Madrasah Riyadussalam.  

     Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu penelitian untuk 

memperoleh data lapangan (data empiris), yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yaitu Bimbingan Agama dan staf 

pengajar di Madrasah dinniyah Riyadussalam. penelitian ini dilakukan di Madrasah 

Dinniyah Takmiliyah Riyadussalam katapang-soreang.  

     Layanan Bimbingan adalah proses bantuan kepada individu atau kelompok yang 

bersifat menyeluruh dalam bidang apapun agar individu atau kelompok itu dapat 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana 

dalam menyesuaikan diri dan lingkungan serta dapat membentuk pribadi yang 

mandiri dengan cara melayani atau meladeni konseli. 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan sebuah layanan 

pembelajaran di yayasan Riyadussalam menggunakan metode cara belajar siswa 

aktif, ceramah dan praktek langsung. Selanjutnya materi dalam pembinaan akhlak 

anak yang digunakan bimbingan Agama  adalah Ibadah, membaca Alquran, ilmu 

tauhid, aqidah akhlak dan ilmu fiqh. Adapun layanan informasi dan konsultasi yang 

dilakukan pembimbing agama di madrasah Riyadussalam ditunjukan bagi siswa 

serta orang tua terutama setiap satu semester sekali untuk menjadi bahan evaluasi 

belajar siswa. Dan faktor pendukung seta faktor penghambat dalam meningkatkan 

akhlak santri Madrasah Dinniyah Riyadussalam adalah keadaan para santri yang 

datang dari berbagai  latar belakang yang berbeda terkadang membuat para staf 

pengajar dan pembimbing agama mendapat kesulitan dalam mengahadapi prilaku 

para santri baru serta kurangnya tenaga kerja. Namun, walaupun begitu adanya 

pengawasan ekstra dari orang tua santri dan santriwati di lingkungan rumahnya 

tentang bagaimana perubahan tingkah laku anak anaknya ketika berada dirumah 

merupakan fator pendukung dalam meningkatkan akhlak santri Dinniyah 

Riyadussalam. 
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