
 

 

ABSTRAK 

 

Abdullah. Model Bimbingan Islam Terhadap Remaja Dalam Menumbuhkan Akhlak Al-
Karimah (Penelitian di Pondok Pesantren Qotrun Nada Cipayung Jaya Kecamatan 

Pancoran Mas Kota Depok). 
 

Dakwah melalui bimbingan Islam merupakan suatu proses untuk menumbuhkan 

akhlak al-karimah pada diri seorang santri sesuai dengan  ajaran atau syariat  Islam yang 
benar. Karena itu dalam melaksanakan tugas tersebut, seorang pembimbing harus 

memperhatikan kondisi objek dakwahnya, baik kondisi medan dakwah maupun kondisi objek 
dakwah di pondok pesatren. Berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan Islam di Pondok 
Pesantren Qotrun Nada Cipayung Jaya Kota Depok dalam menumbuhkan akhlak al-karimah 

para santri, maka yang menjadi objek bimbingan adalah para santri yang bermukim di 
pondok pesantren tersebut, sehingga para pembimbing harus mempunyai wawasan mengenai 

teknik bimbingan Islam dalam menentukan metode dan pendekatan proses bimbingan  Islam. 
Dari hasil bimbingan ini diharapkan agar para santri dapat kembali ke masyarakat sebagai 
warga negara yang baik, bahkan dituntut agar dalam kehidupan sehari-harinya dapat 

mencerminkan perilaku keagamaan yang sesuai dengan syariat agama yakni menjadi suri 
tauladan dalam memberikan perilaku akhlak al-karimah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model bimbingan Islam terhadap remaja 
dalam menumbuhkan akhlak al-karimah di Pokdok Pesantren Qotrun Nada. Proses 
bimbingan Islam, kendala yang dihadapi oleh para pembimbing dalam proses bimbingan 

tersebut, dan hasil yang telah dicapai dalam menumbuhkan akhlak al-karimah di Pondok 
Pesantren Qotrun Nada Cipayung Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif. Metode tersebut 
digunakan untuk mengetahui secara komprehensif tentang proses bimbingan Islam terhadap 
remaja khususnya para santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada. Adapun langkah-langkah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menentukan lokasi penelitian, menentukan 
metode penelitian, menentukan jenis dan sumber data, dan akhirnya mengolah dan 

menganalisis data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model  bimbingan Islam terhadap 

remaja dalam menumbuhkan akhlak al-karimah di Pondok Pesantren Qotrun Nada Cipayung 

dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan model yang diterapkan dalam proses bimbingan 
Islam terhadap remaja cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan wawasan 

remaja tentang akhlak yang baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dan adanya 
perubahan prilaku remaja setelah diberikan bimbingan Islam yang intensif ke arah akhlak al-
karimah, sebagaimana indikasinya dibuktikan dalam pembahasan skripsi ini. Namun semua 

itu bukanlah hal yang final karena masih adanya faktor penunjang yang harus dijadikan 
peluang dan adanya faktor penghambat yang harus dijadikan tantangan untuk keberhasilan 

bimbingan Islam terhadap remaja dalam menumbuhkan akhlak al-karimah yang menjadi 
garapan selanjutnya 
 


