
 

 

ABSTRAK 

Ruhaini Dwi Lestari. Bimbingan Keagamaan melalui Kajian Kitab Ta’lim 

Muta’alim dalam Membentuk Akhlak Santri (Penellitian  di Pondok Pesantren 

Nihayatul Amal Putri Rawamerta Karawang). 

Kata kunci : Bimbingan Keagamaan dan Akhlak Santri  

Globalisasi telah melanda dunia, di mana nilai-nilai yang selama ini mapan 

mudah berubah akibat tidak ada batas lagi antar ruang dan waktu , sehingga nilai-

nilai tersebut berubah menjadi relative  dan subyektif.  Semua berkaitan dengan 

perilaku, budi pekerti, etika dan moral tidak bisa dikatakan obyektif karena nilai 

yang dianggap sebagai landasan perilaku itu sendiri mudah berubah. Hal-hal 

muncul belakangan ini banyak terjadi kasus hamil diluar pernikahan, sex bebas, 

apakah hal tersebut merupakan aib atau bukan, hal tersebut tanpa kita sadari sudah 

terjadi lingkungan sekitar. Oleh karena nilai-nilai tersebut mudah luntur bahkan 

tidak tertanam dalam benak para murid, maka dibutuhkan penguatan kembali nilai-

nilai berdasarkan  Al-Quran dan al-Hadits yang disebut akhlak. Akhlak merupakan 

cermin setiap pribadi apakan ia punya rasa malu, muru’ah, amanah, jujur, adil, 

lemah lembut, rasa kasing sayang terhadap sesama, dermawan, ikhlas dalam 

berbuat, suka menolong dan sebagainya. Maka dari itu diperlukan bimbingan 

keagamaan untuk memberikan pengetahuan kepada santri tentang akhlak  

Bimbingan keagamaan dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan 

terhadap individu  agar kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat (Ainu Rahim Faqih 2001:62).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari 

Bimbingan Keagamaan melalui Kajian Kitab Ta’lim Muta’allim dalam membentuk 

Akhlak santri pada santri putri Asrama An-Nuriyah Kelas Al-Piyah di Pesantren 

Nihayatul Amal Rawamerta Karawang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan 

mengunakan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan 

gambaran atau lukisan secara  sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, 

serta hubungan fenomena yang diselidiki di tempat penelitian. Adapun dalam 

teknik pengumpulan data penelitin menggunakan beberapa teknik yang bisa 

dipergunakan dalam penelitian untuk memperoleh data atau informasi secara nyata 

serta mendalam mengenai aspek-aspek yang penting. Oleh karena itu, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: teknik observasi, 

teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses bimbingan keagamaan 

melalui kajian Kitab Ta’lim Muta’allim   dilaksanakan setiap malam selasa 

menggunakan metode bandongan, dan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 

adalah bahwa bimbingan keagamaan melalui kajian kitab Ta’lim Muta’allim dalam 

meningkatkan akhlak santri yang dilakukan di Pondok pesantren tersebut, 

menunjukkan bahwa santri menunjukkan perubahan yang cukup  signifikan, baik 

dari segi pemahaman dan pengamalan santri. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa bimbingan kegamaan melalui kajian kitab Ta’lim Muta’allim menunjukkan 

hasil yang cukup baik dalam pembentukkan akhlak santri di Pesantren Nihayatul 

Amal Rawamerta Karawang. 


