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ABSTRAK 

Faizal Ansori NIM. 1330210002, Kharisma Kyai dalam Membangun Keagamaan 

Kaum Blater di Madura Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, 

Program Strata 1 (S.1) Jurusan Ushuluddin Program Studi Aqidah dan Filsafat 

Islam STAIN Kudus, 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana kharisma kyai 

dalam kehidupan masyarakat di Desa Bajur. 2) Bagaimana kharisma kyai dalam 

membangun keagamaan kaum blater di Desa Bajur. Dengan demikian dalam 

pembahasan yang akan dipaparkan dalam kajian ini yaitu untuk memberikan 

gambaran terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan di angkat. 

Atas dasar itu, kita bisa mengetahui tentang apa yang menjadi realita dalam 

kehidupan masyarakat Bajur. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research (penelitian 

lapangan) yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Kemudian data yang telah 

terkumpul akan diadakan penganalisaan dengan pendekatan kualitatif untuk 

mengetahui bagaimana eksistensi kyai dalam kehidupan masyarakat di Desa Bajur 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa kharisma kyai dalam membangun 

keagamaan kaum blater di Madura Desa Bajur kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan berjalan dengan baik. Begitu pula tujuan yang dilakukan oleh kyai 

adalah untuk membimbing kehidupan masyarakat khususnya kaum blater. 

Karena, pada dasarnya masyarakat maupun blater tentunya harus bisa memikirkan 

hal yang lebih positif lagi tentang apa yang menjadi tujuan hidup terutama yang 

berkaitan dengan segi keagamaan. Sehingga masyarakat setidaknya bisa 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dan harus meyakini tentang apa yang 

menjadi pegangan kehidupan yaitu agama. Maka, secara mendasarnya, kehadiran 

seorang kyai dalam kehidupan masyarakat Bajur terlabih lagi kaum blater yang 

identik dengan perbuatan yang negatif. Dengan demikian, kharisma kyai di sini 

bertujuan untuk lebih meyakinkan masyarakat dan membangun keagamaan kaum 

blater agar bisa lebih baik untuk kedepannya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 

dan masukan bagi mahasiswa, para tenaga belajar, para peneliti dan semua pihak, 

terutama dalam member pertolongan dan motivasi kepada rekan-rekan mahasiswa 

agar senantiasa meningkatkan kualitas penelitian pada masa yang akan datang. 
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