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 Hakikatnya dakwah adalah seruan, ajakan, atau panggilan yang 

bertujuan untuk berbuat kebaikan serta menjauhi larangan Allah Swt 

untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.. Oleh 

karenanya, terwujudnya akhlaqul karimah dalam diri remaja juga tidak 

terlepas dari penyampaian dakwah itu sendiri yang dilakukan oleh tokoh 

agama dalam suatu tempat. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti 

melakukan penelitian pada majlis taqlim yang dilakukan oleh KH. Hasan 

Bisri dalam menumbuhkan akhlakul karimah pada diri remaja. Rumusan 

masalah pada penelitian adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan Dakwah 

oleh KH Hasan Bisri dalam memperbaiki Akhlakul Karimah remaja di  

Desa Honggosoco? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan Dakwah oleh KH Hasan Bisri dalam memperbaiki Akhlakul 

Karimah remaja di Desa Honggosoco? 3) Bagaimana hasil pelaksanaan 

Dakwah oleh KH Hasan Bisri dalam memperbaiki Akhlakuk Karimah 

remaja di  Desa Honggosoco?? 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yaitu suatu metode dimana peneliti mengolah data dengan 

mendeskripsikan hasil temuan dilapangan. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, faktor pendukung dan 

penghambat serta hasil yang diperoleh majlis taklim yang dilakukan oleh 

KH. Hasan Bisri di Dukuh Kauman.    

 Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan dakwah yang 

dilakukan oleh KH. Hasan Bisri dalam memperbaiki akhlakul karimah 

pada diri remaja adalah dengan penyampaian ceramah, tadarrus, serta 

pelaksanaan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar umat Islam. 2) 

Faktor pendukung pelaksanaan dakwah meliputi penyampaian dakwah 

yang mudah diterima, motivasi yang dimiliki oleh remaja serta 

lingkungan yang kondusif sedangkan faktor penghambatnya adalah 

kurangnya minat remaja pada pelaksanaan dakwah, lingkungan 

pertemanan serta relasi antar keluarga. 3) Hasil pelaksanaaan dakwah 

yang dilakukan oleh KH. Hasan Bisri dalam memperbaiki akhlakul 

karimah pada diri remaja adalah terciptanya sifat aklakul karimah serta 

sifat amar ma’ruf nahi mungkar pada diri remaja. 
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