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ABSTRAK 

 

Oleh : Muhammad Fahrur Rizal, telah melakukan penelitian dengan 

judul “Peranan Kiai Dalam Membentuk Akhlak Remaja Di Desa Sekuro 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara” Terjadinya kritis amoral para remaja 

tentunya bukan hanya menjadi tangung jawab kedua orang tua mereka, akan tetapi 

juga merupakan tangung jawab semua tokoh Masyarakat, terutama bagi Kiai 

selaku orang- orang yang lebih mengerti dan mendalami tentang ajaran Agama 

Islam maupun adat istiadat masyarakat sendiri serta memiliki pengaruh ditengah-

tengah masyarakat, Kiai akan memberikan pemahaman dan pentunjuk kepada 

masyarakat khususnya para remaja tentang pentingnya ilmu agama, akhlak mulia 

dan moralitas remaja dalam kehidupan. 

Tujuan penelitian ini adalah unutk mengetahui tentang akhlak remaja Desa 

Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara serta Peranan Kiai dalam 

Membentuk Akhlak Remaja Di Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten 

Jepara. Populasi dan subjek penelitian adalah para remaja yang berkisaran umur 

13 – 25 tahun yang ada di Desa Sekuro, sedangkan objeknya adalah pembinaan 

akhlak remaja.Teknik pengumpulan data dengan mengunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi, data-data tersebut kemudian dianalisis dengan 

mengunakan metode diskripif kualitatif. 

Bahwa akhlak remaja Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara 

di bilang kurang baik. Hal ini berdasarkan banyaknya perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh remaja Desa Sekuro. 

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul dan dianalisa maka didapati 

sebuah kesimpulan tentang Peranan Kiai dalam Membentuk Akhlak Remaja Di 

Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Peranannya sudah cukup 

maksimal, seperti halnya para Kiai sering memberikan metode-metode kepada 

remaja di Desa Sekuro antara lain a) memberikan arahan. Dalam memberikan 

arahan itu ada beberapa unsur yang di lakukan, Memberikan penjelasan ataupun 

uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus di lakukan oleh setiap orang, b) 

Kedua, memberikan teladan Secara psikologis manusia sangat memerlukan 

keteladanan untuk mengembangkan sifat-sifatnya khususnya remaja yang sangat 

membutuhkan teladan untuk di jadikan panutan. c) memberi pembiasaan dan 

latihan Mendidik perilaku remaja dengan latihan dan pembiasaan . Dan d) 

Keempat, kemandirian yang dimaksud dengan kemandirian adalah tentang 

kemandirian dalam bertingkah laku. 

Kiai di Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara juga selalu 

berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh remaja. 

Karena semua itu merupakan kewajiban Kiai selaku orang yang dituakan atau 

diberi kepercayaan untuk membina umat. Para Kiai juga sering memberi arahan 

kepada setiap orang tua remaja dalam membina akhlak anakanya ini, para Kiai 

senantiasa mengingatkan, mengajak dan menyuruh para remaja maupun warga 

lainnya untuk menjalankan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. 

 

Kata Kunci : Kiai, Remaja, Akhlak. 

 


