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ABSTRAK 

 
M. Nur Habibi. NIM. 1530310018. “Pembentukan Kecerdasan Spiritual 

Melalui Jam‟iyyah Sholawat Nariyah (Studi Kasus pada Jam‟iyyah 

Rutinan Sholawat Nariyah Gemiring Lor Jepara)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan 

jam‟iyyah rutinan Sholawat Nariyah Gemiring Lor Jepara. Untuk mengetahui 

kontribusi jam‟iyyah Sholawat Nariyah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual jama‟ah di desa Gemiring Lor Jepara.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilaksanakan di kancah atau tempat terjadinya gejala-gejala 

yang akan diselidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknis pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam 

penelitian ini meliputi pengurus dan jam‟iyyah rutinan Sholawat Nariyah 

Gemiring Lor Jepara. Adapun penelitian menggunakan analisis data yang 

meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jam‟iyyah Rutinan Sholawat 

Nariyah Gemiring Lor Jepara merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan 

secara bersama-sama dengan acara inti yaitu membaca Sholawat Nariyah 

dengan harapan semoga apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah SWT, 

diberikan kemudahan dalam urusan dunia akhirat. Peserta Jam‟iyyah Rutinan 

Sholawat Nariyah Gemiring Lor Jepara merupakan pengurus dan anggota 

yang terdiri dari remaja dan orang tua yang berdomisili di desa Gemiring Lor 

Jepara dan sekitarnya. Kegiatan Jam‟iyyah Rutinan Sholawat Nariyah 

Gemiring Lor Jepara untuk mengajak remaja dan orang tua untuk berdzikir 

dan berdoa secara khusyu‟ serta untuk mengurangi dan menghindari perilaku 

yang kurang baik. Jam‟iyyah Sholawat Nariyah mampu meningkatkan 

kecerdasan spiritual jama‟ah di desa Gemiring Lor Jepara, hal tersebut bisa 

diketahui dengan aspek spiritual keagamaan, aspek relasi sosial keagamaan 

dan aspek etika sosial. Pada aspek spiritual keagamaan, kecerdasan spiritual 

anggota mengalami peningkatan dengan adanya persepsi bahwa sebagi 

hamba Allah, manusia wajib bersyukur atas semua nikmat dari Allah SWT, 

anggota memiliki visi dan tujuan dalam hidup agar diberikan kemudahan 

dalam urusan dunia dan akhirat, anggota mampu beribadah, berdzikir dan 

berdoa secara khusyu‟. Aspek selanjutnya yaitu aspek relasi sosial-

keagamaan yaitu anggota Jam‟iyyah Rutinan Sholawat Nariyah Gemiring 

Lor Jepara mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, misalnya dengan 

mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti mengikuti 

acara khajatan, mengikuti kerja bakti di desa dan lainnya. Aspek selanjutnya 

yaitu aspek etika sosial yaitu anggota Jam‟iyyah Sholawat Nariyah memiliki 

etika sosial seperti bersikap jujur, dapat dipercaya, sopan dan berkata apa 

adanya dalam kehidupan sehari-hari. 
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