
 

 

ABSTRAK 

 

Mardiansah : Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Muhammad  Fauzan 

Jaenuri  Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri  Di 

Pondok Pesantren Al-Muhajirin (Penelitian Di Jl Raya Cimekar No 

84/85 Cileunyi Bandung ) 

Pelaksanaan bimbingan keagamaan yang dilakukan pimpinan di pondok 

Pesantren Al-Muhajirin merupakan pemberian bantuan terhadap santri dalam 

meningkatrkan motivasi belajar. Karena pada dasarnya Pondok pesantren sebagai 

suatu sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat 

dijadikan tumpuhan dan harapan untuk dijadikan suatu model pendidikan sebagai 

variasi lain dan bahkan dapat menjadi alternatif lain dalam pengembangan 

masyarakat guna menjawab tantangan masalah urbanisasi dan pembangunan dewasa 

ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan keagamaan, 

mengetahui strategi bimbingan keagamaan, dan mengetahui hasil pelaksanaan 

bimbingan keagamaan Muhammad Fauzan jaenuri dalam meningkatkan motivasi 

belajar santri di Pondok Pesantren Al-Muhajirin.  

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa Bimbingan keagamaan 

merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan 

keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga 

dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (Faqih, 2001: 61)  

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penulis 

bermaksud mengungkapkan pelaksanaan bimbingan keagamaan Muhammad Fauzan 

Jaenuri dalam meningkatkan motivasi belajar santri. Hal ini senada dengan pendapat 

Abizar (1999) yang menyatakan bahwa tujuan utama penelitian kualitatif adalah 

menentukan makna dibalik tingkah laku lahiriah manusia sebagai anggota masyarakat 

dimana masalah fenomologis merupakan salah satu basis bagi penelitian kualitatif  

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Strategi bimbingan keagamaan 

yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Jaenuri, yaitu dengan bimbingan kelompok 

dan bimbingan individulal, melalui cara diskusi, dan Tanya jawab. Tahapan 

bimbingan keagamaan yang dilaksanakan oleh Muhammad fauzan Jaenuri terdiri dari 

beberapa tahap, dimulai dengan pembukaan, isi, kesimpulan, Tanya jawab, penutup. 

Hasil yang dicapai oleh Muhammad Fauzan Jaenuri dalam meningkatkan motivasi 

belajar santri dapat dilihat dari beberapa indicator, diantaranya: kedisiplinan dalam 

kehadiran; sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri; sikap optimis. Dari indicator-

indikator tersebut, motivasi belajar santri di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, mulai 

meningkat.  
 


