
 

 

ABSTRAK 

 

Fitri Afrianti: Bimbingan Islam dalam Pembentukan Akhlak Santri di Pesantren 

Daarul Qur’an Internasional (Studi Deskriptif dilakukan di Jl. Gegerkalong Girang 

Baru No. 11 Bandung) 

Santri di Pesantren Daarul Qur’an Internasional akhlak terhadap diri sendiri 

dan hablumminannasnya sangat kurang padahal mereka sudah mendapat arahan dan 

bimbingan Islami, secara teoritik jika seseorang sudah mendapatkan bimbingan 

Islami maka seseorang itu akan mengalami perubahan perilaku dan akhlaknya 

menjadi baik. Maka kegiatan bimbingan Islami sudah menjadi kegiatan rutin di 

Pesantren Daarul Qur’an Internasional yang dapat menjadikan perilaku para santri 

yang berakhlak qurani dan berkualitas.  

Berdasarkan masalah pokok penelitian ini adalah Bagaimana kondisi akhlak 

para santri  di Pesantren Daarul Qur’an Internasional, Bagaimana proses pelaksanaan 

bimbingan Islami dalam pembentukan akhlak santri di Pesantren Daarul Qur’an 

Internasional, dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan yang menunjang 

Bimbingan Islami dalam pembentukan akhlak santri di Pesantren Daarul Qur’an 

Internasional. 

Penelitian ini bertolak dari dari sebuah pemikiran bahwa dengan 

menggunakan Bimbingan Islami yang tepat serta adanya keselarasan dan saling 

menunjang diantara unsur-unsur bimbingan Islam yang tepat sesuai kebutuhan 

psikologis santri, maka akan mampu membentuk akhlak karimah santri baik terhadap 

dirinya, terhadap Allah Swt, dan terhadap sesama manusia.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Untuk 

perolehan data yang bersifat teoritik diambil berdasarkan hasil kepustakaan, 

sementara tehnik-tehnik pengumpulan datanya yang bersifat empirik digunakan 

tehnik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul analisis 

dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah-

kaidah yang ada dalam penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa terbentuknya akhlakul karimah 

santri di Pesantren Daarul Qur’an Internasional merupakan hasil usaha dalam 

mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi rohaniah 

yang terdapat dalam diri santri. kegiatan bimbingan Islam dalam pembentukan akhlak 

santri di Pesantren Daarul Qur’an Internasional dengan metode pembiasaan, ceramah 

dan praktek. Materi yang diberikan yaitu tauhid, akhlak, dan fiqih. Meskipun 

perubahan akhlak pada santri tidak begitu cepat, namun hal tersebut dapat ditunjukan 

dengan meningkatnya aspek kognitif, apektif,  dan psikomotor santri dalam 

berperilaku sehari-hari yang menunjukkan akhlak alkarimah, walaupun dalam 

pelaksanaannya secara berangsur-angsur dan bertahap. 

  

 


