
ABSTRAK

Rifqy Mishlahudin: Bimbingan Islam Pada Anak Untuk Meningkatkan Akhlak
Kepada Orang Tua (Penelitian Di Majelis Taklim Al-Husna Desa Cibiruhilir
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).

Di negeri yang tercinta ini sedang ditimpa krisis, diantaranya krisis
ekonomi dan paling dithkutkan yakni krisis moral atau akhlak terutama anak-anak
dan remaja. Banyak berita yang menayangkan kejahatan-kejahatan pada anak
diantaranya seorang anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri, narkoba,
tawuran, seks bebas dan sebagainya, mengapa demikian? Karena anak-anak dan
remaja minim akan hal keagamaan. Disinilah peran penting majelis taklim
khususnya Majelis Taklim Al-Husna yang berada di daerah Cibiruhilir Kecamatan
Cileunyi Kabupaten Bandung dengan visi yang sangat mulia yaitu memanusiakan
manusia dan lebih efektif dalam membimbing karakter bangsa.

Tujuan dari pepelitian ini yaitu I ) untuk mengetahui proses pelaksanaan
bimbingan Islam pada anak-anak di Majelis Taklim Alhusna 2) untuk mi:ngetahui
faktor pendukung dan penghambat bimbingan Islam 3) serta mengetahui hasil
bimbingan Islam terhadap anak-anak di Majelis Taklim Al-Husna yang
berorientasi pada metode, materi dan media yang dicapai dalam bimbingan Islam
tersebut. '

, Penelitian ini bertolak dari pemikiran yang menyatakan bahwa birnbingan
Islam terhadap anak-anak adalah setiap usaha yang dilakukan baik oleh individu
maupun kelompok untuk membantu menuntun anak menuju pemantapan
perkembangan diri pada anak yang disesuaikan dengan sifat-sifat yang khas yang
dimiliki anak, yang selaras dengan ketentuan syariat Islam untuk mencapai
kesempumaan fungsi akhlak dan mental lainnya.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskrifti.f
kualitatif, dengan langkah setelah data terkumpul baik yang diperoleh melalui
wawancara, dokumentasi dan observasi, data-data tersebut disusun kemudian di
analisa dan dijelaskan.

Dalam pehelitian ini diperoleh hasil bahwa proses bimbingan Islam
terhadap anak-anak cukup berhasil yang memiliki indikator keberhasilan seperti:
berbicara santun, memiliki kesopanan, berbicara jujur, taat dan patuh kepada
oftmg tua" shalat tepat waktu dan mampu membaca serta menghafal al-qur'an.
Proses bimbingan ini tidak terlepas dari 6 unsur penunjang, yaiitu: l) tujuan
proses bimbingan Islam 2) segi waktu pelaksanaannya 3) pembimbing 4) metode
5)materi 6) media. Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
proses bimbingan Islam terhadap anak-anak dalam meningkatkan akhlak kepada
orang tua yang dilaksanakan di Majelis Taklim Al-Husna betul-betul
mengarahkan anak-anak untuk berilmu, berakhlak dan beriman. Dan hasilnya

Yaitu dengan meningkatnya pengetahuan dan meningkatnya pengamaran
keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengenal ruhannya, mampu
berkomunikasi dengan bahasa dan tingkah laku yung buik, mampu membaca,
menulis dan menghafal al-qur'an, mampu melaksanankan shalat wajib dan yang
paling utama mampu membanggakan orang tuanya dengan berirmu dan
berakhlak.


