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Proses penyebaran ajaran Islam tidak hanya dilakukan dengan ceramah 

semata, tetapi juga dapat dilakukan dengan aksi konkrit melalui gerakan sosial 

kemanusiaan. Penyebaran ajaran Islam dapat dilakukan dengan metode bimbingan 

atau penyuluhan kepada orang yang membutuhkan, termasuk anak-anak. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan 

bimbingan keagamaan yang dilaksanakan oleh panti Asuhan Maqomammahmuda 

dan mendeskripsikan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan 

tersebut. Subjek penelitian disini adalah pengasuh, pembimbing dan anak asuh. 

Objek penelitian ini adalah proses pelaksanaan bimbingan keagamaan yang 

diberikan kepada anak asuh dan hasil yang telah dicapai dalam bimbingan 

keagamaan di Panti Asuhan Maqomammahmuda. Adapun teknik pengumpulan 

data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

Metode dalam penelitian ini adalah metode field research (penelitian 

lapangan), yaitu penulis terjun langsung kelapangan untuk menggali data yang 

diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan 

menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan keagamaan yang 

dilaksanakan di Panti Asuhan Maqomammahmuda adalah bimbingan pengajaran 

Alquran yaitu dengan belajar membaca Iqra dilanjutkan dengan belajar kitab 

Alquran beserta tajwid, dan dalam bimbingan shalat, prosesnya yaitu dengan 

praktek dan menghafal bacaan-bacaan shalat, serta dalam bimbingan akhlak 

prosesnya dilakukan melalui nasehat dalam bentuk ceramah, tausyiah, maupun 

dengan cara teguran, serta keteladanan. Hasil yang dicapai dalam bimbingan 

pengajaran Alquran yaitu anak asuh fasih dalam membaca Alquran beserta tajwid 

dan mempunyai hafalan surah-surah Alquran dan dalam bimbingan shalat yaitu 

anak asuh mulai dapat menyempurnakan shalatnya, anak asuh dapat menjadi 

imam untuk memimpin shalat berjamaah. Serta dalam bidang akhlak anak asuh 

dapat berakhlak dengan baik dan benar walaupun ada sebagian yang masih susah 

untuk di atur. 


