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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis yang 

berjudul “Peran Kiai dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah 

Remaja di Dukuh Paras Desa Tanjung Anom Kecamatan Gabus 

Kabupaten Pati”, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Peran kiai dalam meningkatkan Akhlakul karimah pada remaja, 

yaitu 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. Disini peran kiai sangatlah dibutuhkan dalam 

kehidupan masyarakat terutama dalam lingkungan remaja yang 

zaman sekarang sangatlah minim remaja memiliki akhlakul 

karimah atau berakhlak baik.  

2. Hambatan-hambatan yang dilalui dalam meningkatkan 

Akhlakul karimah pada remaja, Diantara 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 

musik dangdut, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dan 

main remi atau judi. Dari hambatan - hambatan tersebut dapat 

mempengaruhi peran kiai dalam meningkatkan akhlakul 

karima remaja.  

3. Hasil yang dicapai dari peran kiai dalam meningkatkan 

Akhlakul karimah pada remaja melalui kegiatan keagamaan 

melalui kegiatan rutinan majlis sholawat dalam meningkatkan 

akhlakul karimah remaja, mendapatkan hasil yang sangat besar 

yang dirasakan oleh 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. 

Meliputi akhlak kepada orang tua, cara bergaul dan akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan serangkaian temuan dalam penelitian ini, dengan 

segala kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Maka penulis 

menyarankan yakni diharapkan bagi peneliti selanjutnya kiranya 

lebih memperdalam teori pada peran kiai dalam meningkatkan 

akhlakul karimah remaja. 

Penghambat dari peran kiai dalam meningkatkan Akhlakul 

Karimah remaja untuk mengikuti kegiatan di majlis rutinan 

sholawat Al-Hasan adalah awal dari membuat dan meyakinkan 

masyarakat di Dukuh Paras di Desa Tanjunganom begitu pula 

remajanya agar mengikuti kegiatan tersebut, bahwasanya kegiatan 

tersebut ialah kegiatan yang baik demi hidup mereka kelak. Apalagi 

bagi mereka remaja yang akhlaknya kurang dan perlu di tingkatkan 

lagi agar mau ikut dalam kegiatan tersebut demi akan membentuk 

sebuah generasi yang lebih baik lagi. Hasil yang sangatlah besar 

dirasakan oleh para jamaahnya. Disini peran kiai memberikan 

arahan dan memberikan solusi dari berbagi masalah-masalah yang 

di hadapi oleh remaja di Dukuh Paras Desa Tanjunganom. Pada 

dasarnya disini kiai juga memberikan bantuan untuk individu 

maupun kelompok dalam meberikan arahan dan memberikan solusi 

dari berbagai masalah-masalah yang mereka hadapi. 

 


