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Hindasyah Suryadi. Proses Bimbingan Keagamaan Terhadap Santri Dalam 

Meningkatkan Kualitas Shalat Berjamaah (Penelitian di 

Pondok Pesantren Modern Al-Aqsha di Desa Cibeusi  

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang). 
 

 Pondok Pesanten Modern Al-Aqsha merupakan suatu lembaga yang 

membina dan membimbing para santri menuju kehidupan yang lebih maju dan 

membina kebebasan berfikir. Pondok pesantren modern ini sebagai sebuah 

lembaga  keagamaan milik kaum muslimin yang mempunyai peran penting dalam 

rangka membangun sumber daya yang berakhlakul mulia yang bersifat modern 

dengan maksud merubah masyarakat yang senantiasa dinamis.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan bimbingan keagamaan terhadap santri dalam meningkatkan  kualitas 

shalat berjamaah,untuk mengetahui metode bimbingan yang digunakan dalam 

bimbingan keagamaan terhadap santri dalam meningkatkan kualitas shalat 

berjamaah di pondok pesantren modern Al-Aqsha. Dan untuk mengetahui materi 

bimbingan yang digunakan dalam bimbingan keagamaan terhadap santri dalam 

meningkatkan kualitas shalat berjamaah di pondok pesantren modern Al-Aqsha. 

Proses bimbingan keagamaan dalam meningkatkan kualitas shalat 

berjamaah merupakan suatu kegiatan dalam upaya membantu santri,  agar santri 

dapat mengikuti shalat berjamaah dengan baik dan khusyu, kemudian adanya 

pembimbing dan klien, pembimbing yaitu staf guru yang di tugaskan untuk 

melakukan bimbingan keagamaan seperti pengasuhan, wali kelas dan pembimbing 

kamar, serta klien yaitu santri Pondok Pesantren Modern Al-Aqsha. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dengan metode ini peneliti 

dapat menggambarkan secara utuh tentang fenomena yang terjadi, khususnya 

mengenai Proses Bimbingan Keagamaan Terhadap Santri Dalam Meningkatkan 

Kualitas Shalat Berjamaah di Pondok Pesantren Modern Al-Aqsha Jatinangor 

Sumedang. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara dan studi kepustakaan.  

Berdasarkan hasil yang dicapai dari proses bimbingn keagamaan terhadap 

santri dalam meningkatkan shalat berjamaah di Pondok Pesantren Modern Al-

Aqsha dilihat dari pelaksanaannya memiliki hasil yaitu dapat merubah pribadi 

santri menjadi lebih baik lagi dengan beberapa materi yang diberikan di antaranya 

dengan bimbingan ibadah yakni bagaimana cara shalat(gerakan-gerakannya), 

mengajarkan bacaan-bacaan shalat dan bagaimana cara berwudhu, kemudian 

bagaimana syarat dan rukun shalat, dan baca tulis Al-quran  dengan menggunakan 

metode tanya jawab, metode ceramah dan metode percakapan pribadi. 

Setelah penulis mengelola dan menganalisis data yang berhubungan 

dengan proses bimbingan keagamaan terhadap santri dalam meningkatkan 

kualitas shalat berjamaah di pondok pesantren modern al-aqsha maka dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan dalam meningkatkan shalat berjamaah 

dengan metode-metode dan materi-materi tersebut mampu secara signifikan 

terhadap santri dalam melaksanakan ibadah shalat dengan khusyu dan tertib. 


