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ABSTRAK 

MUHAMMAD BAIHAQI; 2016; “Kajian Rutin Kitab Nashaih Al-Ibad Terhadap 
Peningkatan Kualitas Keagamaan Masyarakat Rungkut Kidul Surabaya” Jurusan 
Pendidikan Islam Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Dosen Dr. H. 
Syamsuddin, M.Ag. 
 

Pendidikan merupakan salah satu sector yang paling penting dalam 
pembangunan nasional dan menjadi andalan utama yang berfungsi untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dimana iman dan taqwa kepada 
Allah Swt menjadi sumber motivasi disegala bidang. Kajian rutin kitab nashaih al-
ibad merupakan sarana meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Swt serta 
memperdalam pengetahuan atau ilmu tentang agama islam, sehingga mendapatkan 
pengetahuan yang bermanfaát untuk mengenal ciptaan dan kebesaran Allah, sehingga 
kemudian mendorong manusia untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dengan 
menghiasinya dengan akhlak yang terpuji dan membersihkan diri dari akhlak yang 
tercela dalam bahasa kaum sufi dikenal dengan istilah tahliyah dan takhliyah. Skripsi 
ini dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah “ Kajian Rutin 
Kitab Nashaih Al-Ibad Terhadap Peningkatan Kualitas Keagamaan Masyarakat 
Rungkut Kidul Surabaya.” 

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini menggunakan pendekatan 
fenomenologis. fenomenologi memiliki dua makna, sebagai filsafat sains dan sebagai 
metode penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang diteliti kali ini merupakan 
penelitian kualitatif interaktif, yaitu studi yang mendalam dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data langsung dari subjek dalam lingkungan alamiahnya. 
Peneliti menginterpretasikan fenomena-fenomena bagaimana orang mencari makna 
daripadanya. Jenis strategi penelitian yang digunakan peneliti sepanjang 
penelitiannya adalah strategi studi lapangan kualitatif. Yaitu metode spesifik yang 
diterapkan peneliti seperti pengumpulan data dalam bentuk kualitatif melalui 
observasi partisipan secara mendalam di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, 
subyek penelitiannya adalah seluruh jama’ah putra dan putri yang berjumlah 50 
orang. Sedangkan objek penelitian atau latar penelitian terletak di mushalla 
Baiturrahman Rungkut Kidul Surabaya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
angket (Questioennaire) yang telah ditry-outkan untuk diuji validitas dan reliabilitas, 
serta menggunakan wawancara kualitatif terstruktur. Sedangkan teknis analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis taksonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara aktualisasi kajian rutin 
kitab nashaih al-ibad terhadap peningkatan kualitas keagamaan jama’ah di mushalla 
Baiturrahman Rungkut Kidul Surabaya. 
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