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ABSTRAK 

 

Ruwaidah. Pembinaan Remaja Melalui Bimbingan Konseling Islam Untuk 

Meningkatkan Akhlakul Karimah Di Yayasan Fakir Miskin Tasikmalaya. 

Yayasan Fakir Miskin ini merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak, yang 

mana disana terdapat anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu yang 

di bantu oleh pihak yayasan untuk meringankan beban keluarganya dan dapat sekolah 

formal. Adanya masalah pada anak remaja yang ada di yayasan yang membuat 

pelaksanaan remaja. Dan tujuan dari pembinaan remaja tersebut adalah untuk 

meningkatkankan akhlak dan membantu anak supaya dapat bersabar, bersyukur 

dengan keadaan. Dan pembinaan remaja ini dilakukan dengan metode bimbingan dan 

konseling yang berlandasan dari Al-Qur’an dan Hadist.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksaan 

pembinaan remaja untuk meningkatkan akhlakul karimah di Yayasan Fakir Miskin 

Tasikmalaya, dan untuk mengetahui hasil dari pembinaan remaja, apakah anak remaja 

dapat meningkatkan akhlaknya dengan melakukan pembinaan remaja yang melalui 

bimbingan konseling islam. 

Penelitian ini mengacu pada teori Al-Ghazali 2000. Akhlak adalah suatu watak tau 

tabiat yang menetap dalam jiwa dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-

perbuatan tertentu pada dirinya, secara mudah dan ringan. Tanpa dipikirkan 

direncanakan sebelumnya. Jika tabiat menimbulkan perlakuan yang bagus menurut 

akal dan syara, maka hal tersebut merupakan akhak baik, begitupun sebaliknya, jika 

tabiat menimbulkan perbuatan yang buruk maka hal tersebut merupakan akhlak yang 

jelek.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

kualitatif deskriftif dengan pengumpulan data melalui hasil observasi, waancara 

dengan pembina, pengasuh dan anak remaja yang ada di Yayasan Fakir Miskin 

Tasikmalaya, juga dokumentasi berupa gamabaran sesuai fakta lapangan mengenai 

pembinaan remaja melalui bimbingan konseling untuk meningkatka akhlakuk karimah 

di Yayasan Fakir Miskin Tasikmalaya. 

Hasil pembinaan remaja untuk meningkatkan akhlakuk karimah ini dikatakan 

berhasil karena anak remaja yang ada di Yayasan Fakir Miskin saat ini dapat 

menerima keadaannya, dapat bersyukur dan tidak lagi mempunyai rasa iri dengan 

orang lain. Dan pembinaan remaja ini dukatakan berhasil karena semua anak remaja 

yang ada di Yayasan Fakir Miskin dapat meningkatkan akhlaknya dan menjadi pribadi 

yang baik yang dapat bersabar, bersyukur dan tawakal. 
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