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ABSTRAK 

 

 

Judul : Peran Pembimbing Agama Islam dalam 

Menumbuhkan Motivasi Santri Untuk 

Melaksanakan Sholat Tahajud di Asrama Darul 

Adzkiya Bageng Gembong Pati 
Peneliti : Miftahul Huda 

NIM         : 1540120012 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang 

bimbingan agama   Islam dalam menumbuhkan motivasi 

melaksanakan shalat tahajud pada santri Asrama Darul Adzkiya dan 

melihat pelaksanaan bimbingan agama Islam di Asrama Darul 

Adzkiya dalam menumbuhkan motivasi melaksanakan shalat tahajud 

pada santri serta faktor penghambat dan pendukung dalam 

pelaksanaan bimbingan agama Islam. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian   misalnya   

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, 

dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi atau 

peristiwa, penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, 

tidak menguji hipotesis ataupun membuat prediksi. 

Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan bimbingan 

agama Islam di Asrama Darul Adzkiya yang menggunakan metode 

kelompok dilaksanakan setiap harinya setelah pelatihan khitobah dan 

setiap jamaah shalat subuh. Bimbingan agama Islam di Asrama Darul 

Adzkiya ini dinilai sudah berhasil dalam menumbuhkan motivasi 

melaksanakan shalat  tahajud  pada  santri.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari 

semakin  banyaknya santri yang melaksanakan shalat tahajud 

berjamaah, walaupun masih terdapat beberapa santri yang masih 

enggan dalam melaksanakan  shalat  tahajud. Terlepas dari faktor 

pendukung dan penghambat   Santri  mengungkapkan  bahwa 

bimbingan agama Islam di Asrama Darul Adzkiya ini sudah baik. 

 

 

Kata Kunci :  bimbingan agama Islam, motivasi, dan shalat tahajud 
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MOTTO 

 

 

                     

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S. 

Ar-Rad: 11)”
1
  

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : 

Pustaka Amani, 2005), 337 
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contoh suri tauladan yang baik sehingga secara tidak langsung peneliti 
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Skripsi yang berjudul ”Peran Pembimbing Agama Islam dalam 

Menumbuhkan Motivasi Santri untuk Melaksanakan Sholat Tahajud di 

Asrama Darul Adzkiya Bageng Gembong Pati” di susun guna 

memperoleh salah satu gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu 

Bimbingan dan Konseling Islam. dalam penyusunan skripsi ini penulis 

mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehigga skripsi 
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Agama Islam Negeri Kudus yang memberikan izin dan layanan yang 

sangat diperlukan dalam penyusnan skripsi ini. 
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meluangkan waktunya  membantu  peneliti  dalam  menyelesaikan 

penelitian ini. 

9. Segenap  guru,  ustadz/ustadzah  peneliti yang telah memberikan 
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