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Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang 
sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan 
membantu orang yang menjalankannya untuk membetulkan dan mengembangkan 
pengetahuan  dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang 
dijalani secara efektif.  

Dalam dakwah Islam, Surah Ali Imran ayat 104 dan  al Ra’du  ayat 28 
menjadi dasar hukum perlunya upaya pembinaan. Kedua ayat ini intinya adalah 
adanya upaya untuk beramar ma’ruf nahi mungkar serta perlunya mengingat-ingat 
Allah SWT agar hati menjadi tenang dan tentram. Pembinaan merupakan bagian 
dari dakwah yaitu memberikan penerangan, pencerahan, pengarahan dan 
peringatan kepada seseorang dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang atau 
lurus. 

Pembinaan akhlak  sangat penting dilakukan pada saat seseorang 
memasuki masa kanak-kanak hingga remaja/pemuda, yaitu antara  umur 12 – 20 
tahun, karena pada masa itu adalah masa yang sangat potensial untuk 
perkembangan pemikiran, perkembangan kejiwaan dan perkembangan mental 
yang akan mendasari masa depan mereka. 

Skripsi ini akan mengkaji tentang kegiatan-kegiatan pembinaan akhlak di 
Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten, mengenai subyek pembinaan, obyek 
pembinaan, materi serta metode pembinaan akhlak yang dilaksanakan. Kajian ini 
akan memfokuskan pada Program Takhassus yang memang disediakan untuk 
menampung para santri yang sedang menempuh pendidikan tingkat Aliyah ke 
bawah. Topik ini menarik untuk penulis kaji karena Program Takhassus 
menawarkan banyak metode dalam rangka pembinaan kepada para santri remaja. 

Kajian ini merupakan kajian lapangan, sehingga data-data penulis peroleh 
melalui metode observasi, interview dan observasi. Analisa data dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
 

Kata kunci: pembinaan akhlak, Pondok Pesantren Wahid Hasyim, metode 
dakwah. 
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