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ABSTRAK 

Muhammad Mahdi Alqodari: “Pengaruh Bimbingan Keagamaan terhadap 

Keharmonisan Keluarga di Majlis taklim Masjid Al-Hikmah”. 

Keharmonisan selalu menjadi hal yang banyak dibicarakan orang, baik itu 
harmonis dalam berkeluarga, maupun bermasyarakat. Terutama keharmonisan 

dalam keluarga, sebab keharmonisan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
dalam keluarga, seperti suksesnya anak, bahagianya orang tua dan lebih intimnya 
suami dan istri. Keharmonisan juga membutuhkan dukungan agar bisa tetap 

bertahan, sesuatu yang bisa menjadikan keharmonisan bisa berjalan dengan baik 
yaitu dengan adanya faktor pendukung. Salah satunya adalah bimbingan 

keagamaan, bimbingan keagamaan ditujukan untuk memperbaiki dan 
mengembangkan akhlak maupun karakter.  

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui bagaimana 

keharmonisan keluara anggota keluarga majlis taklim masjid Al-Hikmah; 2) untuk 
mengetahui bagaimana bimbingan keagamaan di majlis taklim masjid Al-Hikmah; 

3) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bimbingan keagamaan terhadap 
keharmonisan keluarga di majlis taklim masjid Al-Hikmah kecamatan Cimahi 
Utara. 

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwasanya bimbingan 
keagamaan bertujuan untuk mencegah dan mendidik, mencegah keluarga 

melakukan kemungkaran dan keluar dari ajaran islam dan mencegah keluarga 
mengalami perpecahan dan berujung perpisahan, selain itu juga untuk 
menyadarkan keluarga agar menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 
pendekatan survey, Metode ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal 
efisiensi. Analisis kuantitatif bekerja menggunakan sample untuk memecahkan 

persoalan yang diteliti. Selain dari sisi sample, untuk hal-hal tertentu metode ini 
memberikan penjelasan yang lebih tepat terhadap fakta yang diteliti.. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, observasi dan 
penyebaran kuesioner (angket) kepada 40 responden yang terdiri dari anggota 
majlis taklim masjid Al-Hikmah. Untuk pengolahan data hasil penelitian 

menggunakan regresi sederhana dan koefisien determinasi pada program SPSS 23. 
Berdasarkan penelitian, bimbingan keagamaan di majlis taklim masjid Al-

Hikmah menekankan pada nilai-nilai tauhid, fiqih ibadah, akhlak, dan dalam 
pelaksanaanya, bimbingan keagamaan berorientasi pada tuntunan ke arah 
keharmonisan keluarga. Adapun hasil pengolahan data penelitian dengan menguji 

hipotesis yang diajukan, diperoleh hasil bahwa bimbingan keagamaan 
berpengaruh sebesar 58.1% untuk menciptakan keharmonisan keluarga di majlis 

taklim masjid Al-Hikmah, Citeureup kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi. 
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