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ABSTRAK 
 

As’ad Humam, (NIM: 1540120002). “Peran Kiai dalam Meningkatkan 

Akhlakul Karimah Remaja di Dukuh Paras Desa Tanjunganom 

Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: 1. 

Bagaimana peran Kiai dalam meningkatkan Akhlakul karimah pada remaja di 

Dukuh Paras, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati; 2. Apa 

saja hambatan-hambatan yang dilalui dalam meningkatkan Akhlakul karimah 

pada remaja di Dukuh Paras, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Gabus, 

Kabupaten Pati; 3. Hasil apa yang dicapai dari peran kiai dalam meningkatkan 

Akhlakul karimah pada remaja di Dukuh Paras, sDesa Tanjung Anom, 

Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati? 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab adalah penelitian 

lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder 

dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 

data mengikuti langkah-langkah; reduksi data, display (penyajian data), 

verifikasi atau kesimpulan. 

Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut: 1) Peran kiai dalam 

meningkatkan akhlakul karimah adalah : a) sebagai pemberi solusi dari 

berbagai masalah, b) Menguatkan akidah  remaja supaya akhlaknya menjadi 

akhlakul karimah. c) Sebagai pemimpin bagi umat manusia, terutama bagi 

mereka para remaja sebagai penuntun ke jalan yang benar. d) kiai juga sebagai 

pengajar atau pemberi ilmu-ilmu agama, memberikan ilmu berakhlakul 

karimah kepada remaja; 2) Hambatan-hambatan yang dilalui dalam 

meningkatkan akhlakul karimah pada remaja, Diantaranya ialah: a) ada 

sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerima kiai tersebut. b) 

kurangnya sarana-prasarana yang memadai di dalam kegiatan rutinan sholawat 

Al-Hasan. c) Lingkungan yang memiliki latar lingkungan yang tidak baik 

seperti masih banyak yang nonton konser dangdut yang didalamnya banyak 

yang judi, mabuk-mabukan, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dan main 

remi atau judi. Dari hambatan - hambatan tersebut dapat mempengaruhi peran 

kiai dalam meningkatkan akhlakul karimah remaja; 3. Hasil yang dicapai dari 

peran kiai dalam meningkatkan akhlakul karimah pada remaja melalui 

kegiatan rutinan majlis sholawat sangatlah besar dirasakan oleh para 

jamaahnya. Perubahan akhlak yang dirasakan oleh remaja dari hasil bimbingan 

atau pembinaan akhlak oleh peran kiai di acara rutinan di majlis sholawat 

tersebut adalah perubahan yang sangat baik dan dapat meningkatkan akhlakul 

karimah di Desa Tanjunganom. Seperti akhlak kepada orang tua, cara bergaul 

dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 
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