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ABSTRAK  

 

Nur Kholifin (NIM 412093).“Kontribusi Bimbingan Keagamaan Melalui Jama’ah Shalat 

Dhuha Terhadap Akhlak Islami Siswa di MTs Mamba’ul Hidayah Pondowan Tayu Pati 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan bimbingan keagamaan 

melalui jama’ah shalat Dhuha terhadap akhlak  Islami siswa di MTs Mamba’ul Hidayah 

Pondowan Tayu Pati Tahun Pelajaran 2016/2017, (2) mengetahui kontribusi bimbingan 

keagamaan melalui jama’ah shalat Dhuha terhadap akhlak  Islami siswa di MTs 

Mamba’ul Hidayah Pondowan Tayu Pati Tahun Pelajaran 2016/2017, (3) mengetahui 

mengetahui hasil bimbingan keagamaan melalui jama’ah shalat Dhuha terhadap akhlak  

Islami siswa di MTs Mamba’ul Hidayah Pondowan Tayu Pati Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Fokus dalam penelitian kali ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

Secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi khazanah 

keilmuan, terutama yang berkaitan dengan seputar ilmu bimbingan dan konseling. Selain 

daripada itu, dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut kaitannya dengan 

penelitian pada sekup bimbingan dan konseling yang bersentral pada guru Bimbingan 

Konseling Islam. Secara Praktis, Bagi Guru Bimbingan Konseling Islam. Dapat memberi 

kontribusi positif bagi guru Bimbingan Konseling Islam sebagi salah satu bahan referensi 

untuk mengevaluasi kinerjanya dan dalam menerapkan metode bimbingan keagamaan  

guna mencetak akhlak Islami siswa. Bagi Siswa, dapat memberikan masukan kepada 

peserta didik untuk pengetahuan dan wawasan dalam hal berfikir dan bertindak sesuai 

dengan akhlak Islami dalam kehidupan sehari - hari khususnya di sekolah. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research  yaitu 

peneliti terjun langsung dalam kancah atau tempat terjadinya gejala - gejala yang akan 

diselidiki. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis  pendekatan 

kualitatif  dengan alasan permasalahan yang akan diteliti masih bersifat sementara, belum 

jelas bahkan dapat berubah setelah peneliti berada di lapangan. Dan metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi non partisipatif, wawancara tidak terstruktur dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan 

Melalui Jama’ah Shalat Dhuha Terhadap Akhlak Islami Siswa di MTs Mamba’ul 

Hidayah Pondowan Tayu Pati Tahun Pelajaran 2016/2017  bertempat di Masjid Jami’ 

Pondowan yang terletak tepat di sebelah timur MTs Mamba’ul Hidayah. Waktu 

pelaksanaanya pukul 09.30 WIB sampai 09.45 WIB setiap hari kecuali hari Jum’at dan di 

ikuti oleh semua siswa MTs Mamba’ul Hidayah yang berjumlah 79 siswa. Shalat Dhuha 

dilaksanakan secara berjama’ah yang dipimpin oleh guru piket sebanyak 4 rekaat. 2) 

Bimbingan Keagamaan Melalui Jama’ah Shalat Dhuha di MTs Mamba’ul Hidayah 

Pondowan memberi kontribusi terhadap siswa sebagai terapi yang mampu mempengaruhi 

ruhaniah siswa kearah positif. 3) Hasil Bimbingan Keagamaan melalui Jama’ah Shalat 

Dhuha terhadap Akhlak Islami Siswa di MTs Mamba’ul Hidayah Pondowan Tayu Pati 

Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu, Hubungan dengan 

Allah, kualitas ibadah shalat siswa mengalami peningkatan kearah yang lebih baik sesuai 

dengan tata cara shalat yang telah diatur oleh syariat Islam.Hubungan dengan Manusia, 

sikap siswa terhadap guru lebih santun, sesama siswa saling menghormati, lebih 

menghargai waktu dan kedisiplinan  mengalami peningkatan. Kata kunci (1) Bimbingan 

Keagamaan (2) Shalat Dhuha (3) Akhlak Islami  


