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ABSTRAK

Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang

menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan

pemikiran dan pertimbangan dalam budi pekerti, perangai dan tingkah laku manusia

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Menggunakan rumusan masalah bagaimana

urgensi akhlak remaja tingkat madya yang ada di Dusun Bumi Restu Desa Bumi

Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode

deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,

wawancara, dan studi dokumentasi. Sementara pemeriksaan atau pengecekan

keabsahan datanya menggunakan prosedur cek ulang secara cermat, ketekunan

pengamatan, dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data melalui empat tahapan,

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap akhlak

remaja di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah. Karena banyaknya faktor dari zaman modern,

lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat itu sendiri. masa remaja itu

masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang sifatnya masih labil untuk

menentukan sikap dan perilaku yang baik, peneliti menemukan bahwa Akhlak yang

ada di dusun Restu Bumi masih ditaraf baik dengan akhlak terpujinya para remaja

yang cukup baik dan juga masyarakat juga memandang sedemikian rupa dari hasil

penelitian lapangan yang dilakukan peneliti dan untuk akhlak tercela, remaja dusun

Bumi Restu sangat sedikit yang memiliki akhlak tersebut atau dapat dikatakan

hampir tidak ada karena adanya bimbingan dari tokoh agama.

Kata kunci: persepsi, Akhlak, dan Remaja.
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ABSTRACT

Morals are traits that are embedded in a person's soul that lead to actions

easily and easily without the need for thought and consideration in human character,

temperament and behavior in everyday life. By using the problem formulation, how

is the moral urgency of middle-level youth in Bumi Restu Hamlet, Bumi Mas

Village, Seputih Agung District, Central Lampung Regency.

This research is a qualitative research using qualitative descriptive method.

The data collection procedures used were observation, interviews, and

documentation studies. While checking or checking the validity of the data using a

careful re-check procedure, persistence of observation, and triangulation. While the

data analysis technique through four stages, namely data collection, data reduction,

data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that the public's perception of the moral urgency of

middle-level adolescents in Bumi Restu Hamlet, Bumi Mas Village, Seputih Agung

District, Central Lampung Regency. Because of the many factors from modern

times, the school environment, and even the community itself. Adolescence is a

period of transition from children to adults whose nature is still unstable to

determine good attitudes and behavior, the researchers found that the Urgency of

Morals in the Restu Bumi hamlet is still at a good level with the commendable

morals of teenagers who are quite good and the community also views in such a

way from the results of field research conducted by researchers and for despicable

morals, very few youths in the Bumi Restu hamlet have these morals or can be said

to be almost non-existent because of guidance from religious leaders.

Keywords: Adolescent, Morals, and Urgency.
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MOTTO

) ًنا ۡس ُح ِس ًَنا لس ا ۡس لح ۡس ُح َو ِس ۡس ِس ۡس َو الس َو ى َس ٰس ۡو الس َو ى ٰس ۡس ُح الس ى ِس َن ۡواًنا ُس اس ِس ۡس َو الس ۡو ٰسالس َو و لل ّن اس َو َس ح َُح ۡس َو ّو

٨٣ : الُُۡة)

"Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah

kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang

miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia,”(Q.S. Al-

Baqarah [2]: 83).1

1 Kementerian Agama, Al-Qur’an Dan Terjermahannya (Jakarta: PT. Insan Madya Pustaka,
2013),12 .
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul ini, terlebih

dahulu peneliti akan menguraikan arti dari pada istilah yang terdapat pada

judul skripsi ini, yaitu “Persepsi Masyarakat Terhadap Akhlak Remaja Di

Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah”,

antara lain:

1. Persepsi

Kata persepsi secara etimologi mempunyai arti tanggapan

(penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang

mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Sedangkan persepsi

secara terminologi mempunyai arti menafsirkan stimulus yang telah ada

dalam otak. Persepsi pada prinsipnya adalah upaya menafsirkan makna

informasi secara inderawi melalui pengalaman tentang objek, peristiwa

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan.1

Jadi dapat dipahami bahwa persepsi adalah proses penilaian yang

melibatkan panca indera dalam mengatur dan menafsirkan sesuatu objek

tersebut pada akhirnya akan membentuk kumpulan informasi. Persepsi

1 Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa (Bogor:
Guepedia Publisher, 2019), 75.
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yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan serta

penilaian masyarakat terhadap akhlak remaja di Dusun Bumi Restu Desa

Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Masyarakat

Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan

individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh

kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-

norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat

berasal dari bahasa inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu

kata society berasal dari bahasa latin yaitu "societas" yang berarti

"kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu

"musyarak". Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan

hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan

sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah

sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan

lain sebagainya.1

Jadi dapat dipahami bahwa masyarakat adalah sekumpulan

manusia atau individu-individu yang saling berinteraksi atau bergaul

dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena

manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan

reaksi dalam lingkungannya. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah masyarakat yang ada di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas

1 Donny & Irwansyah Prasetyo, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” JMPIS 1, no.
1 (2020): 170.
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Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah seperti Bapak

RT, Guru SD, Guru ngaji, dan Ibu Rumah Tangga.

3. Akhlak

Secara etimologis akhlak berasal dari kata khalaqa, yang

mempunyai arti perangai, tingkah laku atau tabiat, budi pekerti. Kalimat

tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan Khalqun

yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan Khāliq yang berarti

Pencipta danMākhluk yang berarti diciptakan.

Menurut Istilah Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam

jiwa Seseorang yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang

dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan dalam budi

pekerti, perangai dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.2

Dalam Firman Allah SWT pada Q.S Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan

bahwa Pembinaan Akhlak yang diajarkan adalah sebagaimana yang

diteladankan Rasulullah SAW. Yang berbunyi sebagai berikut :

ۡو ِس ل ٓأس َو ۡس ۡو ٓلس َو و ّن ٓ ۡاا ُح ۡس ۡو َو ا َو ِ َو لّس ٞة ۡوًو ُو ةة ۡو ۡس ح ُ س ّن ٓ ِس ۡحۡ َو ِسي ۡس ُح لو َو ا َو َس و لُن

الحزاب:21) ٢١ ا( ۡر َوِسۡ و ّن ٓ ۡو َو ِو َو

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)

2 Lalu Muhammad Nurul Wathoni, Akhlak Tasawuf (NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 3.
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Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut

Allah.”(Q.S. Al-Ahzab [33]: 21).3

Jadi dapat dipahami bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam

dalam jiwa seseorang manusia untuk mendorong perbuatan yang

dilakukan secara spontan dan tanpa memerlukan pemikiran dalam hal

perangai, tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, dan agama. Akhlak

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akhlak remaja di Dusun Bumi

Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

Tengah.

4. Remaja

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Seseorang

remaja tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak tapi tidak cukup matang

untuk mengatakan dewasa. Dikarenakan ia sedang mencari pola hidup

yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan metode coba-coba

walaupun melalui banyak kesalahan. Jadi pada masa remaja manusia

tidak dapat disebut sudah matang atau dewasa tetapi tidak dapat pula

disebut anak-anak.4 Remaja merupakan individu yang berusia 11-12

tahun sampai 20-21 tahun yang mengalami transisi dari masa kanak-

kanak hingga masa dewasa. Masa ini juga merupakan masa bagi seorang

3 Kementerian Agama, Al-Qur’an Dan Terjermahannya (Jakarta: PT. Insan Madya Pustaka,
2013), 418.

4 Lilis Karlina, “Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja,” Edukasi Nonformal 1, no. 1
(2020): 149.
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individu yang akan mengalami perubahan-perubahan secara fisik,

maupun psikologis, dan masa yang menuntut untuk bertanggung jawab.5

Jadi dapat dipahami bahwa remaja adalah masa transisi dari masa

kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun atau jika

seseorang menunjukan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah

terangsang perasannya dan sebagainya.Remaja yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah remaja di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

5. Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah

Dusun Bumi Restu merupakan salah satu dari lima dusun di Desa

Bumi Mas. Kampung Bumi Mas Secara Resmi berdiri pada tanggal 15

April 2015 Berdasarkan Surat Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013

Tentang Pemekaran 7 (Tujuh) Kampung di Dalam Wilayah Kabupaten

Lampung Tengah. Yang mana sejarahterbentuknya Kampung Bumi Mas

ini berawal dari transmigrasi warga dari Jawa Tengah dalam hal ini

berasal dari Purwokerto Kabupaten Banyumas yang di prakasai oleh

Bapak San Rohmad berserta rombongannya merupakan transmigran. Jadi,

penulis ingin meneliti persepsi masyarakat terhadap akhlak remaja di

Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah.

5Ade Tyas Mayasari Dkk., “Kesehatan Reproduksi Wanita di Sepanjang Daur Kehidupan,”
(Aceh:Syiah Kuala University Press, cet. 1 2021),25.
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B. Latar Belakang

Akhlak dalam kehidupan sehari-hari merupakan faktor paling esensial

bagi manusia dalam upaya menata kelangsungan hidupnya, sehingga mereka

berkeyakinan bahwa hidup yang dijalani sangatlah bermakna (meaningful).

Karena itu manusia menjadikan akhlak merupaka sistem yang dapat

mempengaruhi perilaku seseorang, dalam kehiduapan sosial, politik, ekonomi,

dan sebagainya. Dalam konteks ini akhlak merupakan jati diri seseorang yang

dapat memberi makna bagi perilaku ketika berintraksi sosial, ibadah, dan

bermu‘amalah.6

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami dalam

keseluruhan ajaran islam, Akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan

sangat penting. Ajaran akhlak dalam islam sesuai dengan fitrah manusia.

Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bila ia berakhlak mulia

dengan tata cara yang diajarkan oleh Al-Qur’an, dan Hadis. Aqidah dan

Akhlak di islam itu sebagai eksistensi manusia sebagai mahkluk terhormat,

sebagai mahkluk fitrahnya itu. Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara ini adalah suatu bentuk kesempurnaan islam dengan

titik pangkalnya pada Allah dan akal manusia.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Ahzab [33]:21:

ۡو ِس ل ٓأس َو ۡس ۡو ٓلس َو و ّن ٓ ۡاا ُح ۡس ۡو َو ا َو ِ َو لّس ٞة ۡوًو ُو ةة ۡو ۡس ح ُ س ّن ٓ ِس ۡحۡ َو ِسي ۡس ُح لو َو ا َو َس و لُن

الحزاب:21) ٢١ ا( ۡر َوِسۡ و ّن ٓ ۡو َو ِو َو

6 Ainul Ghani, “Pendidikan Akhlak Mewujudkan Masyarakat Madani,” Al-Tadzkiyyah:
Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (2015): 273–284.



7

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut

Allah.”(Q.S. Al-Ahzab [33]: 21).7

Remaja (al-muharaqah) dalam bahasa Arab berasal dari kata

“rahaqa” yang berarti mendekati, sehingga dari segi bahasa masa remaja

berarti usia meninggalkan masa anak-anak dan mendekati masa dewasa8. Jadi,

dapat di pahami bahwa remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun.

Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat

pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari

anak-anak menuju dewasa.

Selama periode 2010 sampai 2020 masalah kenakalan remaja telah

menjadi salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar

masyarakat. Selain frekuensi kejadiannya yang cenderung terus meningkat,

kualitasnya juga terus meningkat. Kenakalan di kalangan remaja yang pada

awalnya berupa tawuran pelajar antar sekolah dan perkelahian dalam sekolah,

saat ini semakin mengarah pada tindakan-tindakan yang tergolong sebagai

tindak kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan hingga penggunaan

7 Kementerian Agama, Al-Qur’an Dan Terjermahannya (Jakarta: PT. Insan Madya Pustaka,
2013), 418.

8 Zainal Abidin, “Urgensi Penanaman Akhlak Ditengah Maraknya Kasus Kenakalan
Remaja,” Research and Development Journal of Education 5, no. 2 (2019): 51–65.
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narkoba. Fenomena kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja dewasa ini

perlu menjadi perhatian tersendiri.9

Jadi berdasarkan uraian diatas maka dapat di pahami bahwa kenakalan

remaja merupakan suatu permasalah yang tak ada habisnya dari tahun ke tahun

dan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di dalam masyarakat.

Kenakalan remaja tersebut mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat

sehingga masyarakat banyak menilai remaja itu kurang baik dikarenakan

adanya oknum yang sering membuat onar dalam masyarakat. Dari tahun ke

tahun berbagai macam permasalahan mengenai kenakalan remaja terus

bermunculan satu belum terselesaikan tumbuh lagi dan terus tumbuh lagi.

Maka dari itu kenakalan remaja merupakan hal yang tak pernah lepas dari

masyarakat.

Dusun Bumi Restu merupakan dusun yang terletak di Desa Bumi mas

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, merupakan dusun

dengan jumlah usia remaja yang tergolong banyak. Berdasarkan hasil pra-

survey wawancara dan dokumentasi dari Kepala Desa Kampung Bumi Mas

berpendapat “Bahwasanya beliau berkata bahwa akhlak remaja di Dusun

Bumi Restu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah terlihat

kurang baik. Menurut beliau 25% diantara remaja tingkat madya yang

bersikap jujur dan amanah, contohnya seperti tidak berbohong kepada

seseorang, mengembalikan barang yang bukan miliknya, mengakui segala

kesalahan yang telah diperbuat dan berkata apa adanya sesuai kebenaran,

9 Payiz Zawahir Munthoha and Ismail Suardi Wekke, “Pendidikan Akhlak Remaja Bagi
Keluarga Kelas Menengah Perkotaan,” Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan 15,
no. 2 (2017): 241–263.
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15% remaja tingkat madya juga bersikap tawadhu (rendah hati), contohnya

seperti sikap rendah hati, terkadang menyapa dan memberi salam pada orang

yang lebih tua, mudah bergaul tidak membeda-bedakan dengan siapa dia

berteman serta tidak pamer kelebihan kekayaan. 60% nya remaja tingkat

madya ada yang takabbur dan sering mengumpat, contohnya seperti

meremehkan atau merendahkan orang lain, suka mencela dan mengkritik

orang lain dengan tujuan menjatuhkan, berlagak dalam berbicara dan selalu

berkata kasar serta kurang sopan santun sama yang lebih tua”.10

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan bapak Amat Untung

selaku Kepala Desa dapat di pahami bahwa sebagian besar akhlak remaja di

dusun Bumi Restu kurang terpuji. Semakin majunya teknologi informasi dan

komunikasi. Budaya dan adat istiadat bangsa lain yang tidak sesuai dengan

adat istiadat bangsa kita semakin mudah masuk dan mempengaruhi remaja.

Akibatnya tata cara pergaulan remaja bergeser dari nilai agama dan nilai moral

yang berlaku. Dalam hal ini, akhlaklah yang menjadi sasarannya. Dalam

rangka menumbuhkan dan memperbaiki akhlak remaja yang jauh bergeser,

juga mengingat pentingkan akhlak remaja tingkat madya tersebut. Bersumber

dari pra survey, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Akhlak Remaja Di Dusun Bumi

Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

Tengah”.

10 Hasil Pra-Survey Dengan Wawancara Kepada Amat Untung Sebagai Kepala Desa, 10
Januari 2022.
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi

fokus peneliti dalam pembahasan adalah Persepsi Masyarakat Terhadap

Akhlak Remaja Di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih

Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka sub-fokus dari

penelitian ini ada dua yaitu Akhlak Mahmudah (Jujur, Amanah dan

Tawadhu) dan Akhlak Madzmumah (Takkabur dan mengumpat) yang

dilihat dari remaja dengan rentang usia 15-18 tahun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah

pada penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Akhlak

Remaja di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat di simpulkan bahwa tujuan

penelitian adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap akhlak

remaja di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah.
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F. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki

manfaat diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran secara spesifik tentang

persepsi masyarakat terhadap akhlak remaja di Dusun Bumi Restu

Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

Tengah.

b. Bagi saya penulis agar sebagai ilmu pengetahuan guna menambah

wawasan tentang pandangan masyarakat terhadap akhlak menyimpang

yang sering dilakukan remaja.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau kelompok lain yang

ingin membahas pokok masalah yang sama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menguatkan penelitian ini, maka di temukan beberapa

penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Juenda Hadani, Penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang

Terjadinya Krisis Akhlak Pada Remaja Di Desa Padang Leban

Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”. Penelitian ini
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berbentuk skripsi yang dibuat pada tahun 2019.11 Persamaan penelitian

saudara Juenda Hadani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

yaitu sama-sama mengkaji tentang persepsi masyarakat dan sama-sama

menggunakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data menggunakan

observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun titik perbedaan antara

penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan

peneliti mengkaji akhlak remaja, sedangkan skripsi saudara Juenda

Hadani mengkaji tentang krisis akhlak pada remaja yang membahas

akhlak pribadi, akhlak keluarga, akhlak bermasyarakat dan akhlak

beragama. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian

peneliti di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan peneliti saudara Juenda Hadani

di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

2. Zuhriani Siregar, Penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat

Siantona Terhadap Akhlak Santri dan Alumni Pesantren Roihanul Jannah

Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal”.

Penelitian ini berbentuk skripsi yang dibuat pada tahun 2018.12 Persamaan

penelitian saudari Zuhriani Siregar dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang persepsi masyarakat dan sama-

sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun titik perbedaan antara

11 Juenda Hadani, Persepsi Masyarakat Tentang Terjadinya Krisis Akhlak Pada Remaja
Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur (Skripsi, IAIN Bengkulu,
2019).

12 Zuhriani Siregar, “Persepsi Masyarakat Siantona Terhadap Akhlak Santri Dan Alumni
Pesantren Roihanul Jannah Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal” (Skripsi,
IAIN PadangSidimpuan, 2018).
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penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan

peneliti mengkaji akhlak remaja, sedangkan skripsi saudari Zuhriani

Siregar mengkaji akhlak santri dan alumni Pesantren yang membahas

akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada

diri sendiri. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada pengumpulan data

peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan

penelitian saudari Zuhriani Siregar pengumpulan data menggunakan

observasi dan wawancara. Dan perbedaan yang terakhir terletak pada

tempat penelitian peneliti di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan

penelitian saudari Zuhriani Siregar di Pesantren Roihanul Jannah

Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

3. Risdana Harahap, Penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat

Terhadap Akhlak Anak Di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun

Kabupaten Padang Lawas”. Penelitian ini berbentuk skripsi yang dibuat

pada tahun 2016.13 Persamaan penelitian saudara Risdana Harahap dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang

persepsi masyarakat dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

Adapun titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut

adalah penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji akhlak remaja,

sedangkan skripsi saudara Risdana Harahap mengkaji akhlak anak yang

berumur 6 sampai 12 tahun. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada

13 Risdana Harahap, “Persepsi Masyarakat Terhadap Akhlak Anak Di Desa Tapian Nauli
Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas” (Skripsi, IAIN PadangSidimpuan, 2016).
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pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara dan

dokumentasi, sedangkan penelitian saudara Risdana Harahap

pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dan

perbedaan yang terakhir terletak pada tempat penelitian peneliti di Dusun

Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten

Lampung Tengah, sedangkan penelitian saudara Risdana Harahap di Desa

Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

4. Syahrul Nizam, Fakhrurrozi, penelitian yang berjudul “Persepsi

Masarakat Terhadap Majelis Zikir Al-Hidayah Dalam Pembinaan Akhlak

Remaja”. Penelitian ini berbentuk jurnal yang dibuat pada tahun 2021.

Hasil dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap Majelis Zikir

Al-Hidayah ialah cukup baik. Karena pada umumnya mereka sangat

mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh majelis zikir

tersebut terutama dalam pembinaan Akhlak terhadap remaja. Majelis ini

memiliki kegiatan pembinaan akhlak yang cukup baik, baik dari segi

materi pengajian dan dzikir, khususnya jamaah dalam mengikuti

pengajian maupun lingkungan dan figur pengajarannya, bahwa remaja

mendapat perubahan akhlak yang terpuji yang setelah dibina oleh majelis

zikir tersebut. Minimnya remaja mengikuti majelis zikir ini disebabkan

karena jadwal kegiatannya hingga larut malam dan kurangnya minat

remaja untuk mengikuti kegiatan majelis tersebut, menjadi perhatian

khusus bagi para jama’ah majelis untuk melaksanakan jadwal zikir yang

sesuai dengan situasi dan kondisi dari masyarakat khususnya para remaja
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setempat.14 Adapun perbedaannya yakni penulis akan meneliti tentang

persepsi masyarakat terhadap akhlak remaja.

5. Tri Yukanti, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa, Penelitian yang berjudul

“Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Kenakalan Remaja Di Dusun IV

Kampung Nambahdadi”. Penelitian ini berbentuk jurnal dibuat pada tahun

2017. Hasil dari penelitian ini adalah cenderung disebabkan oleh keadaan

keluarga yang kurang mengawasi dan kurang membimbing anak

remajanya. Disamping itu faktor keadaan sekolah yang kurang

menegakkan disiplin dan masyarakat yang kurang perduli terhadap

lingkungan sekitar yang menyebabkan kenakalan remaja.15 Adapun

perbedaannya yakni penulis akan meneliti tentang persepsi masyarakat

terhadap akhlak remaja.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research),

yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan

pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.16

Penelitian bersifat kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln, penelitian

14 Fakhrurrozi Syahrul Nizam, “Persepsi Masyarakat Terhadap Majelis Zikir Al-Hidayah
Dalam Pembinaan Akhlak Remaja,” Jurnal Matlamat Minda Vol. 1, no. 1 (2021): 8.

15 Yunisca Nurmalisa Tri Yukanti, Hermi Yanzi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor
Penyebab Kenakalan Remaja Di Dusun IV Kampung Nambahdadi,” Jurnal Kultur Demokrasi Vol. 5,
no. 5 (2017): 14.

16 Irkhamiyati, “Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes ’Aisyah Yogyakarta Dalam
Membangun Perpustakaan Digital,” Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol.13, no.1 (2017):
41.
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kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan tujuan

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan

berbagai metode yang ada.17 Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan

penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang

menghasilkan data bentuk deskriptif ucapan dan perilaku yang diamati.

Dengan pendeketan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan gambaran

yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati dari

individu, kelompok atau organisasi dalam suatu dipelajari dari sudut

pandang utuh dan holistik.18 Sedangkan menurut Sugiyono penelitian

kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi alamiah, langsung ke

sumber data, dan peneliti sebagai instrumen kunci menyajikan data berupa

kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan angka, mempriotaskan

proses daripada produk, melakukan analisis data induktif, dan meyakinkan

makna dari data yang diamati.19

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah

manusia, sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu

realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan positivisme.

Peneliti menginterprestasikan bagaimana Objek memperoleh makna dari

lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi

perilaku mereka. Penelitian ini dilakukan dalam latar (setting) yang

17 Albi Anggito dan Johan Setiawan,Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak,
2018).

18 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 19.
19 Ditha Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam

Pencarian Informasi Kesehatan,” Jurnal Lontar Vol.6, no.1 (2018): 16.
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alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi

variabel yang dilibatkan.20

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif

yakni penelitian yang berusaha untuk mengamati secara sistematis dan

akurat masalah yang berkaitan dengan fakta dan sifat objek tertentu. Hal

ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan serta

memetakan fakta dari sudut pandang tertentu.

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena

atau gejala tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Jadi dalam

penelitian ini adalah berupaya untuk mendeskripsikan secara sistematis

persepsi masyarakat terhadap akhlak remaja di Dusun Bumi Restu Desa

Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah,

deskripsi tersebut didasarkan pada data-data yang terkumpul selama

penelitian.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan ada dua, yakni sumber

data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau

kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang

20 Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif, Cet.3. (Bandung: Alfabeta CV, 2020), 9.
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dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Sumber data primer

adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber

pertamanya.21

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa data primer

adalah data yang diperoleh langsung dari subjek pelaku pertama

sebuah penelitian. Maka sumber data primer dalam penelitian ini

adalah semua data yang diperoleh dari keterangan atau kata-kata yang

diucapkan secara lisan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun,Tokoh Agama

dan Masyarakat Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan

Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang tidak secara langsung memberikan data

kepada pengumpulan data, melainkan lewat data dokumen atau lewat

pihak lain.22 Jadi dapat dipahami bahwa data sekunder adalah data

yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-

dokument. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam

penelitian ini berupa dokumentasi, berupa arsip dokumentasi resmi

yang berhubungan dengan Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah.

21 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 39.
22 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D (Bandung: CV Alfabeta,

2013), 308.
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3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara terlibat langsung ke lokasi

penelitian untuk mendapatkan data dalam penelitian yaitu data yang

mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Akhlak Remaja. Penelitian ini di

lakukan di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung

Kabupaten Lampung Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi,

wawancara dan juga dokumentasi. Jadi peneliti kualitatif, penelitian dapat

dipahami apabila dilakukan dengan cara interaksi dengan melalui

wawancara dan observasi ke suatu tempat dimana fenomena tersebut

berlangsung, dengan mendukung kegiatan ini diperlukan

dokumentasi.pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan

beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Menurut Marshall dengan cara observasi, dapat diketahui

perilaku dalam situasi sosial tertertentu. Observasi adalah teknik

pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai

dengan catatan terhadap situasi atau perilaku objek target, seperti

untuk orang itu melakukan pengamatan disebut pengamat dan para

yang diamati disebut observasi. Ada dua macam observasi yaitu:
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1) Observasi berperanserta (participant observation)

observasi berperanserta (participant observation) adalah peneliti

terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Ketika

melakukan penelitian, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan

oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan

observasi partisipan ini, maka datang yang diperoleh akan lebih

lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari

setiap perilaku yang nampak. Dalam observasi ini dapat

digolongkan menjadi empat, yaitu partisipasi pasif, partisipasi

moderat, observasi yang terus terang dan tersamar, dan observasi

yang lengkap.

2) Observasi nonpartisipan

Observasi nonpartisipan adalah peneliti tidak terlibat dan hanya

sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan

observasi nonpartisipan ini tidak akan mendapat data yang

mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah

nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan

yang tertulis. Dalam observasi ini dapat digolongkan menjadi dua

macam, yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak

terstruktur.23

23 Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif.
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Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa

observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Peneliti

menggunakan observasi nonpartisipan golongan observasi terstruktur.

Observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang secara

sistematis, tentang apa yang yang akan diamati, kapan dan di mana

tempatnya. Adapun hal-hal yang diobservasi adalah bagaimana

keadaan akhlak di dusun Bumi Restu desa Bumi Mas Kecamatan

Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara melakukan sesuatu melalui dialog

secara langsung antar pewawancara (interview) untuk memperoleh

data atau informasi yang dibutuhkan. Wawancara digunakan sebagai

teknik pengumpulan data jika peneliti bermaksud melakukan

penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti.

Adapun macam-macam wawancara yaitu:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu

dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis ang

alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
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2) Wawancara semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth

interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan

secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara

diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara,

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang

dikemukakan oleh informan.

3) Wawancara tak terstruktur

Wawancara tidak tersstruktur adalah wawancara yang bebas di

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.24

Berdasarkan data di atas maka dapat dimengerti bahwa

wawancara adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

responden. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis wawancara

semiterstruktur. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa,

Kepala Dusun, Tokoh Agama dan Masyarakat di dusun Bumi Restu

24 Ibid.
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Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

Tengah sebagai data pendukung penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen biasa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang. Dokumentasi ini berupa catatan, foto-foto kegiatan

masyarakat, serta kegiatan anak-anak dalam kesehariannya. Studi

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.25

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai metode pelengkap

dari metode wawancara dan observasi, untuk mendapatkan dan

melengkapi data-data yang diperoleh penulis memerlukan data-data

dalam bentuk tulisan-tulisan, yang dilakukan untuk mengjimbun data

tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Akhlak Remaja di Dusun Bumi

Restu desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

Tengah, sejarah singkat berdirinya kampung Bumi Mas, letak

geografis, data pemerintahan, demografi, penduduk kampung Bumi

Mas berdasarkan mata pencaharian, penduduk kampung berdasarkan

agama, sarana ibadah, tingkat pendidikan masyarakat, dan jumlah data

remaja perdusun.

25 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.
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5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah

teknik pengolahan data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk

bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan

kejelasan terhadap suatu fakta atau sebaliknya, sehingga memperoleh

gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan

sebaliknya.26

Berdasarkan data diatas maka dapat dipahami bahwa dalam

sebuah penelitian, analisis data merupakan hal yang sangat penting, karena

data yang sudah diperoleh akan lebih memiliki arti bila telah dianalisis.

Kecermatan dalam memilih teknik analisis dalam sebuah penelitian sangat

diperlukan.

Teknik analisis data kualitatif digunakan karena data yang

didapatkan tidak berupa angka-angka, akan tetapi data berupa fenomena-

fenomena dan kasus-kasus dalam bentuk perilaku atau tindakan, informasi

lisan, atau bahkan laporan tertulis, sehingga harus dideskripsikan kembali

untuk memperoleh suatu kesimpulan. Pada prinsipnya analisis data

kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam

menganalisis data, dilakukan melalui beberapa tahapan, Kustoro dan

Basrowi menguraikan tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif

meliputi:

26 Joko Soebagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,(Jakarta : PT Rineka
Cipta),106.
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a. Reduksi Data

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,

untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah di

kemukakan, makin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan

makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

di cari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu serta

mengorganisir data sampai akhirnya bisa menarik sebuah kesimpulan.

Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan rinci.27

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa mereduksi

data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan

kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan faktor penelitian.

Pada pada penelitian ini, peneliti terlebih dahulu ingin mengetahuai

secara keseluruhan tentang persepsi masyarakat terhadap akhlak

remaja di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih

Agung Kabupaten Lampung Tengah. Disini peneliti akan menganalisis

hal tersebut.

b. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplay

data. Display (penyajian data) yaitu penyajian data dibatasi sebagai

27 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D)
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 338.



26

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Penyajian data

yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis

kualitatif yang valid. Mendisplay data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan

mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya.28

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa data

display (penyajian data) merupakan langkah kedua setelah mereduksi

data, yaitu memudahkan peneliti untuk memahami tentang apa-apa

yang telah terjadi sebenarnya dilapangan yang dapat dilakukan dalam

bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, grafik, matrik dan sejenisnya.

Kemudian tiap tahap ini, peneliti ingin mengetahui persepsi

masyarakat terhadap akhlak remaja di Dusun Bumi Restu Desa Bumi

Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

c. Verifikasi Data

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang di

kemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka

28 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D).
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kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel.29

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami verifikasi

data yaitu berawal dari data-data yang telah disimpulkan, akan tetapi

masih kabur atau remang-emang, kemudian setelah di teliti lebih lanjut

akan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan

mendukung. Setelah peneliti mereduksi data dan mendisplay data di

atas, sehingga peneliti menyimpulkan data persepsi masyarakat

terhadap akhlak remaja di Dusun Bumi Restu Desa Bumi Mas

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

d. Triangulasi (Keabsahan Data)

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai

suatu teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang ada. Ketika peneliti

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, peneliti benar-benar

mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu

mengecek data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

data.30

Dalam hal triangulasi, menurut Mahinson seperti dikutip oleh

sugiyono dalam bukunya mengemukakan bahwa nilai teknik

pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk menentukan data

yang convergent(meluas), tidak konsisten. Oleh karena itu, dengan

29 Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif.
30 Ibid.
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menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, data yang

diperoleh lebih konsisten, lengkap dan akurat. Jadi triangulasi akan

meningkatkan kekuatan data, jika dibandingkan dengan satu

pendekatan.31

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa triangulasi

data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

membandingkan triangulasi dengan sumber data. Dalam penelitian ini,

digunakan teknik triangulasi sumber yang dicapai untuk memperoleh

kebenaran data atau dokumen yang berhubungan dengan persepsi

masyrakat terhadap akhlak remaja di Dusun Bumi Restu Desa Bumi

Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah struktur dari suatu penulisan yang dapat

digunakan untuk memberikan rancangan atau tujuan pokok-pokok yang akan

dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab,

yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah,

fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

31 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.
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penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta

sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai landasan

berpikir dan menganalisis data yang berisikan tentang Persepsi Masyarakat

Terhadap Akhlak Remaja.

BAB III DESKRPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang

meliputi gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan bab khusus menganalisa data yang menjawab

rumusan masalah tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Akhlak Remaja.

BAB V PENUTUP

Penutup yang memuat simpulan dan rekomendasi. Pada akhir skripsi

ini disi dengan daftar rujukan dan berbagai lampiran yang terkait dengan

penelitian.



30

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Dalam kamus lengkap psikologi, persepsi adalah proses

mengetahui objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Secara

etimologi kata persepsi mempunyai arti tanggapan (penerimaan) langsung

dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui

penglihatannya. Atau proses mengenal objek dan kegiatan objektif dengan

bantuan panca indera. Sedangkan secara terminologi persepsi mempunyai

arti menafsirkan stimulus yang telah berada dalam otak. Persepsi pada

dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya,

bagaimana ia mengerti dan menginterprestasikan stimulus yang ada dalam

lingkungannya. Setelah individu menginderakannya objek di

lingkungannya, kemudia ia memproses penginderaan itu sehingga timbul

makna tentang objek itu pada dirinya dinamakan persepsi.1

Persepsi menurut Alex Sobur, “persepsi dalam arti sempit

penglihatan, bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan

sesuatu”. Menurut Bimo Walgito, “Persepsi adalah suatu proses yang

dialami oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses dimana individu

menerima stimulus melalui alat inderanya dan stimulus itu diteruskan pada

1 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 108.
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syaraf dan menjadi psikologi sehingga individu menyadari adanya

apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar”.1Persepsi adalah proses

pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus.

Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau

hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.2

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi adalah

merupakan suatu pandangan, anggapan, gambaran, atau rangsangan

(stimulus) dari suatu objek diluar individu yang diterimanya melalui

inderanya.

Masyarakat merupakan istilah yang sangat lazim digunakan untuk

menyebut suatu kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan

ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah masyarakat dalam bahasa

Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata latin socius, berarti

kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu syaraka

yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan

manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi.

Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai perasaan agar warganya dapat

saling berinteraksi.3

Definisi masyarakat yang lain dikemukakan oleh para ahli seperti:

Linton (seorang ahli antropologi), “Masyarakat adalah setiap kelompok

manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka

1 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Surabaya: Bina Ilmu, 2013), 22.
2 Sumanto, Psikologi Umum (Yogyakarta: CAPS, 2014), 52.
3 Juenda Hadani, Persepsi Masyarakat Tentang Terjadinya Krisis Akhlak Pada Remaja Di

Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
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itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai

satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”. J.L. Gilin, “Masyarakat

itu adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan, tradisi,

sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi

pengelompokan-pengelompokan yang kecil”. S.R. Steinmetz, “Memberikan

batasan tentang masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang

meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang

mempunyai perhubungan yang erat dan teratur”. Agar lebih terperinci

adalah definisi Mac Iver, “Masyarakat adalah suatu system daripada cara

kerja dan prosedur, daripada otoritas dan saling bantu membantu yang

meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain,

system dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. System yang

kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah

yang dinamakan masyarakat”.4

Jadi berdasarkan uraian diatas maka dapat kita pahami bahwa

masyarakat merupakan suatu sistem, kesatuan manusia yang memiliki suatu

interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup

dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan menganggap diri mereka suatu

kesatuan sosial yang bersifat kontinue dan terikat. Dan terbentuknya

masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan

keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.

4 Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta:
Deepublish, 2019), 2–3.
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Persepsi masyarakat menurut Robbins adalah suatu proses dimana

sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah

tertentu dan memberikan pemahaman terkait peristiwa yang terjadi di

lingkungannya.5 Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan

lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul

berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma,cara-cara dan

prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu system adat-istiadat

yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang

diperoleh melalui interpretasi data indera. Dengan kata lain persepsi

masyarakat merupakan sebagai rangkaian proses kognisi atau pengenalan

afeksi atau aktifitas evaluasi emosional (ketertarikan) masyarakat terhadap

suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut dengan

menggunakan media pendengaran, penglihatan, peraba dan sebagainya.6

Berdasarkan data diatas maka dapat dipahami bahwa persepsi

masyarakat merupakan suatu proses pemberian arti atau makna atau

tanggapan terhadap informasi, peristiwa, objek dan lainnya yang berasal

dari lingkungan sekitar oleh kumpulan individu-individu yang saling

bergaul dan berinteraksi.

5 Adityo Darmawan Sudagung Netty Herawati, “Persepsi Masyarakat Dan Potensi Public
Acceptance Terkait Wacana Pembangunan PLTN Di Kabupaten Bengkayang,” Jurnal Pengembangan
Energi Nuklir Vol. 22, no. No. 2 (2020): 113.

6 Amtai Alaslan, “Persepsi Masyarakat Dan Kepemimpinan Perempuan,” Jurnal Otonomi-
STIA TRINITAS Vol.10, no. no.20 (2017): 6.
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2. Jenis-jenis Persepsi Masyarakat

Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu: persepsi terhadap objek

(lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi

terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis.

Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu:

a. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan

terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal.

Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit

diramalkan.

b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap

manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif,

harapan, dan sebagainya).

c. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain,

objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena

itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu,

lebih cepat daripada persepsi terhadap objek. Persepsi manusia atau

sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-

kejadian yang kita alami dilingkungan kita. Setiap orang memiliki

gambaran berbeda-beda mengenai realitas disekelilingnya.7

Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu:

a. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap

seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu

7 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Bandung: PT Rosda Karya Offset, 2015), 184.
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berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan

dengan orang, objek atau kejadian yang serupa.

b. Persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan

rangsangan indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan

faktor utama yang menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut.

c. Persepsi bersifat dugaan. Terjadi karena data yang kita peroleh

mengenai objek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi yang

bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan

makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun.

d. Persepsi bersifat evaluatif. Artinya kebanyakan dari kita mengatakan

bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan

tetapi, terkadang alat-alat indra dan persepsi kita menipu kita sehingga

kita juga ragu seberapa dakat persepsi kita dengan realitas sebenarnya.

e. Persepsi bersifat kontekstual. Maksudnya bahwa dari semua pengaruh

dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang

paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu

kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif,

pengharapan oleh karenanya juga persepsi kita.8

Dari beberapa penjelasan di atas dapat pahami bahwa kita

terkadang melakukan kekeliruan dalam mempersepsikan lingkungan fisik.

Kondisi mempengaruhi kita terhadap suatu benda. Misalnya ketika kita

disuruh mencicipi sebuah minuman, mungkin pendapat kita akan berbeda

8 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, 191–207.
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dengan pendapat orang lain karena kita memiliki persepsi yang berbeda-

beda. Sedangkan persepsi terhadap manusia yaitu proses menangkap arti

objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dilingkungan kita, sebab

setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap lingkungan

sosialnya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Setiap individu pasti akan berbeda dalam memandang suatu objek

meskipun objek yang dilihat tersebut sama. Hal ini disebabkan oleh

bedanya sudut pandang pada individu itu sendiri terhadap suatu benda

yang menjadi objek penafsiran dari masing-masing individu tersebut.

Menurut Robbins ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi antara

lain:

a. Pelaku Persepsi

Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan

sangat mempengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri diantaranya

sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalam masa lalu dan

pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan

merangsang seseorang mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi

mereka.

b. Objek

Gerakan, bunyi, ukuran, atribut lain dari target akan membentuk cara

kita memandangnya. Misalnya saja suatu gambar dapat dilihat dari
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berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu juga,

objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama pula.

c. Situasi

Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja seorang

wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlihat oleh laki-

laki bila ia berada di mall, namun jika dia berada di pasar,

kemungkinan besarnya bahwa para lelaki akan memandangnya.9

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dengan persepsi

adalah proses gambaran yang terdapat pada individu untuk

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan yang diterima oleh indera

sehingga memberikan makna kepada lingkungan. Ketika seorang individu

melihat suatu sasaran atau mengobservasi dan berusaha

menginterprestasikan apa yang dilihat, interprestasi itu sendiri sangat

dipengaruhi oleh karakteristik dari pribadi individu yang melihat,

karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi terdiri dari sikap,

kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan.

B. Akhlak Remaja

1. Pengertian Akhlak Remaja

Bentuk jamak kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-khuluq atau

al-khuluqu yang secara etimologi berarti perangai, tabiat, budi pekerti,

kebiasaan atau adat, dan agama. Kalimat tersebut mengandung segi-segi

9 Timothy Robbins, Stphen, Organisasi (Jakarta: Prenhallaindo, 2014), 89.
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persesuaian dengan perkataan Khalqun yang berarti kejadian, serta erat

hubungannya dengan Khāliq yang berarti Pencipta dan Mākhluk yang

berarti diciptakan.10

Definisi Akhlak menurut para ulama yaitu, Menurut Ibnu Arabi,

“Keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa

melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Keadaan tersebut pada

seseorang boleh jadi merupakan tabiat atau bawaan, dan boleh jadi

merupakan kebiasaan melalui latihan dan perjuangan”. Menurut Ibnu

Maskawaih, “Keadaan jiwa seseorang mendorong tindakan tanpa berpikir

terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi menjadi dua, ada yang berasal dari

sifat asalnya, ada yang berasal dari kebiaasaan yang diulang-ulang.

Mungkin pada awal tindakan melalui pemikiran dan pertimbangan,

kemudian dilakukan secara terus-menerus, maka jadilah suatu bakat dan

akhlak”.11 Sedangkan Muhammad Abdullah Dirroz, “Akhlak adalah suatu

kekuataan daam kehendak yang mantap kekuatan dan kehendak mana

berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar

(dalam hal yang akhlak baik) atau pihak yang jahat (dalam hal yang akhlak

buruk)”.12

Dari pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa akhlak adalah

sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang secara spontan menghasilkan

perbuatan baik atau buruk tanpa perlu pemikiran dan dorongan dari luar.

10 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
98..

11 Asep Rudi Nurjaman, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 132-133.
12 A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), 14.
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Maka dari situlah muncul berbagai macam perbuatan dengan cara spontan

tanpa dibuat-dibuat dan tanpa memerlukan pemikiran.

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin (adolescare)

yang berarti “tumbuh” atau tumbuh menjadi dewasa”. Istilah adolensence

mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental,

emosional, sosial, dan fisik. Remaja memiliki tempat di antara anak- anak

dan orangtua karena sudah tidak termasuk golongan anak tetapi belum juga

berasa dalam golongan dewasa atau tua.13 Sebagaimana yang diungkapkan

oleh Piaget mengatakan secara psikologis, “masa remaja adalah usia

dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak

tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan

berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masa hal

Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek afektif,

kurang lebih berhubungan dengan masa puber termasuk juga perubahan

intelektual yang mencolok transformasi intlektual yang khas dari cara

berfikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam

hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas

yang umum dari periode perkembangan ini.”14

Pada 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih

bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kreteria

13 Abuddin Nata, Psikologi Pendidikan Islam (Depok: Rajawali Pers, 2018), 211.
14 Khoirul Bariyyah Hidayati dan M Farid, “Konsep Diri, Adversity Quotient Dan

Penyesuain Diri Pada Remaja,” Jurnal Psikologi Indonesia Vol. 5, no. 2 (2016): 138.
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yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap

definisi tersebut berbunyi sebagai berikut:

a. Individu mulai berkembang dari saat pertama kali ia menunjukan

tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan

seksual.

b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi

dari kanak-kanak menjadi dewasa.

c. Terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.15

Menurut Havighurst ciri-ciri masa remaja adalah periode yang

penting, periode peralihan, periode perubahan, usia yang bermasalah,

mencari identitas, usia yang menimbulkan ketakutan, masa yang tidak

realistic dan ambang masa kedewasaan. Selanjutnya sesuai dengan

pembagian usia remaja menurut Monks (1999), ada tiga tahapan proses

perkembangan yang dilalui remaja dalam proses kedewasaan, yang disertai

dengan karakteristik, yaitu:

1) Remaja Awal (12-15 tahun)

Pada tahap ini, remaja masih dikejutkan dengan perubahan-

perubahan yang terjadi pada dirinya dan dorongan-dorongan yang

terjadi pada dirinya menyertai perubahan tersebut. Mereka memulai

mengembangkan pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis dan

mudah terangsang secara erotis. Kepekaan yang berlebihan ini

15 Andika Alexander Repi,dkk, Aku, Remaja Yang Positif (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 8.
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ditambah dengan berkurangnya kontrol atas ego dan hal ini membuat

remaja sulit untuk dipahami oleh orang dewasa.

2) Remaja Madya (15-18 tahun)

Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman. Ada

kecenderungan narsistik untuk lebih mencintai diri sendiri seperti

teman yang memiliki karakteristik yang sama dengan dirinya. Pada

tahap ini remaja dalam keadaan kebingungan karena masih bingung

mau pilih yang mana, peka atau perhatian, semuanya atau sendirian,

optimis atau pesimis dan sebagainya.

3) Remaja Akhir (18-21 tahun)

Tahap ini merupakan masa mendekati kedewasaan, yang

ditandai dengan pencapaian:

a) Meningkatnya minat pada fungsi-fungsi intelek.

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan

dapatkan pengalaman baru.

c) Pembentukan identitas seksual tidak akan berubah lagi.

d) Egoisme ( banyak mementingkan diri sendiri) telah diganti

dengan keseimbangan diri sendiri dan orang lain.

e) Membangun tembok pemisah antara diri sendiri dan masyarakat

umum.16

Berdasarkan beberapa pengertian remaja yang telah dipaparkan

diatas, maka dapat dipahami bahwa remaja adalah suatu usia ketika

16 Shilphy A. Octavia, Motivasi Belajar Dalam Perkembangan Remaja (Yogyakarta:
Deepublish, 2020), 2.



42

individu mulai menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai

mencapai kematangan seksual, mengalami perkembangan psikologis dan

pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, terjadi peralihan dari

ketergantungan sosial ekonomi menuju keadaan yang relatif lebih mandiri,

menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, serta individu tidak

merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua

melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.

Dari berbagai pengertian Akhlak dan remaja di atas maka dapat

dipahami bahwa akhlak remaja merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa

dengan berbagai macam perbuatan yang dimana dalam hal ini akhlak

remaja dalam artian sebenarnya merupakan suatu sikap dan perbuatan

seorang remaja yang usianya 12 sampai 21 tahun yang dimana didalamnya

terdapat berbagai macam akhlak atau perbuatan baik dan tidak melakukan

hal-hal menyimpang sesuai dengan hukum agama ataupun norma di dalam

masyarakat sekitar.

2. Dasar dan Tujuan Akhlak Remaja

Sumber akhlak yang pertama adalah kitab suci Al-Qur’an sebagai

kitab suci umat Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat. Al-

Qur’an diturunkan sebagai pedoman, acuan bagi manusia dalam

menentukan kehidupan secara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Di

samping itu, ia sebagai pembawa rahmat, bermanfaat bagi orang-orang

yang meyakini kebenarannya.Al-Qur’an sebagai kitab pamungkas bagi
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manusia, membahas semua nilai-nilai akhlak. 114 surat al-Qur’an tidak

pernah kosong dari akhlak. Setiap dimensi yang berkaitan dengan akhlak

terdapat di dalamnya berbentuk perintah, anjuran dan larangan, akhlak

mahmudah dan akhlak mazmumah.

Sumber yang kedua adalah As-Sunnah ialah segala perkataan,

perbuatan dan sikap Rasulullah Saw. yang dicatat dan diceritakan di dalam

hadist dalam arti teknis As-Sunnah (sunah Rasul). Tidaklah berlebihan jika

misi utama kerasulan Muhammad Saw. adalah untuk menyempurnakan

akhlak yang mulia, dan sejarah mencatat bahwa faktor pendukung

keberhasilan dakwah beliau itu antara lain karena dukungan akhlaknya

yang prima, hingga hal ini dinyatakan oleh Allah Swt di dalam Al-

Qur’an.17

Jadi dapat dipahami bahwa Al-Qur’an dan hadist Nabi SAW

adalah suri tauladan yang paling tepat dijadikan contoh dalam

pembentukan pribadi yang mulia karena Nabi selalu berpedoman pada Al-

Qur’an. Dengan demikian, segala bentuk perilaku manusia yang

menyatakan dirinya Muslim hendaknya dapat melaksanakan kedua sumber

tersebut diatas dalam kehidupan sehari-hari.

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan akhlak adalah

sa’adah ukhrawiyah (kebahagiaan akhir). Lebih lanjutnya lagi adalah

bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Bukan

bahagia (sa’adah) apabila tidak nyata dan tiruan, seperti kebahagiaan

17 Asep Rudi Nurjaman, Pendidikan Agama Islam.
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duniawi yang tidak mengarahkan kepada kebahagiaan akhirat.18

Selanjutnya M. Ali Hasan tujuan pokok akhlak adalah bahwa setiap

manusia harus memiliki berbudi pekerti (berakhlak), bertingkah laku,

berperangai atau beradat istiadat yang baik, yang sesuai dengan ajaran

islam.19 Sedangkan tujuan akhlak menurut Barmawi Umary, diantaranya

sebagai berikut:

a. Membiasakan melakukan perbuatan yang baik, terpuji, serta

menghindari yang buruk, hina dan tercela.

b. Supaya hubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama

makhluk selalu terjaga dalam baik dan harmonis.

c. Perkuat rasa keagamaan sesama remaja, biasakan berpegang teguh

pada akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang rendah.

d. Membiasakan remaja untuk optimis, percaya diri, kuasai emosi, tahan

penderitaan dan bersabarlah.

e. Membimbing remaja menuju sikap sehat yang mereka bisa bantu

mereka memiliki interaksi sosial yang baik, sayang kebaikan kepada

orang lain, saling membantu, mencintai mereka yang lemah dan

menghargai orang lain.

f. Membiaskan remaja untuk bersikap sopan dan santun dalam berbicara

dan bersosialisai baik dalam maupun di luar sekolah.

18 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 19.
19 Asep Rudi Nurjaman, Pendidikan Agama Islam.



45

g. Senantiasa rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT

dan bermuaamalah yang baik.20

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa tujuan akhlak adalah

agar setiap manusia dapat bertingkah laku dan bersifat baik serta terpuji.

Akhlak yang mulia dapat diwujudkan dalam penampilan sikapnya terhadap

pengabdiannya kepada Allah SWT dan sekitarnya, baik maupun terhadap

sesama manusia maupun terhadap alam lingkungan. Dengan akhlak yang

mulia manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

3. Macam-macam Akhlak Remaja

Ada dua jenis akhlak dalam Islam, yaitu akhlaqul karimah (akhlak

terpuji) ialah akhlak yang baik dan benar menurut syari’at Islam. Dan

akhlaqul madzmumah (akhlak tercela) ialah akhlak yang tidak baik dan

tidak benar menurut Islam.

a. Akhlak al-mahmudah (akhlak terpuji)

Akhlak mahmudah (terpuji) sebagai lawan dari akhlak

mazmumah (tercela). Seseorang yang tidak berakhlak mahmudah

dapat dikatakan tidak ber-Islam. Sebab hakikat agama Islam adalah

kebaikan budi pekerti. Dengan akhlak mulia itu jugalah, Nabi

Muhammad diutus Allah ke permukaan bumi. Menurut Al-Ghazali,

akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada

Allah Swt. sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan

20 Melky Sulyadi, “Strategi Pembinaan Akhlak Siswa Di SMAN 1 Pagar Alam,” Jurnal al-
Bahtsu Vol. 2, no. 1 (2017): 7.
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kewajiban individu setiap muslim.21 Adapun macam-macam akhlak al-

mahmudah (akhlak terpuji) yaitu:

1) Sabar

Sabar artinya tahan menderita dari hal-hal yang negatif

atau karena hal-hal yang postif. Ali bin Abi Thalib berkata sabar

itu ada dua, sabar atas apa-apa yang tidak engkau sukai dan sabar

atas apa-apa yang kau sukai. Sabar juga dapat diartikan sebagai

sikap yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah dalam

menghadapi ujian yang diberikan menahan diri dari hawa nafsu

yang selalu ingin bersenang-senang.

2) Syukur

Syukur merupakan sikap ketika seseorang tidak

menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt untuk

melakukan maksiat kepada Nya. Bentuk syukur ini ditandai

dengan keyakinan hati bahwa nikmat yang diperoleh berasal dari

Allah Swt, bahkan selain Nya, lalu diikuti pujian dan lisan, dan

tidak menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang dibenci

pemberiannya.

3) Amanah

Salah satu konsekuensi iman ialah amanah atau

penampilan diri yang dapat dipercaya. Amanah sebagai budi luhur

adalah lawan dari kata khianat yang amat tercela. menurut Sahri

21 Nashruddin, Akhlak (Ciri Manusia Paripurna) (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015),
378–379.
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Barang siapa yang telah diberikan amanah atau (tanggung jawab)

pada suatu urusan, hendaklah dijalankansesuai dengan

prosedurnya dan jangan berlaku khianatatau menyalah gunakan

kedudukannya. Begitu pula dengan hal-hal yang menyangkut

amanah (kepercayaan) dari orang lain, baik itu yang berhubungan

dengan hutang piutang, maka hendaklah amanah tersebut dijaga,

serta tidak menkhianati hal-hal yang telah disepakati.

4) Qana’ah

Qana’ah artinya menerima apa adanya. Rela menerima apa

adanya bukan berarti merasa cukup dengan apa yang ada sambil

bermalas-malasan, tidak mau berusaha untuk meningkatkan

kesejahteraan hidup. Tetapi rela disini adalah jika sesorang sudah

berusaha dengan sebaik-baiknya, namun hasilnya belum sesuai apa

yang diharapkan, maka rela hati ia menerima hasil tersebut dengan

lapang dada.

5) Jujur (Ash-Shiddqi)

Pengertian terpuji ini adalah berlaku benar dan jujur, baik

dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Benar dalam perkataan

adalah mengatakan keadaan yang sebenarnya, tidak mengada ada,

dan tidak menyembunyikannya. Benar dalam perbuatan adalah

mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk agama dan perilaku
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jujur menyebabkan muslim memperoleh kepercayaan lingkungan

sekitar.22

6) Tawakal

Hakikat tawakal adalah menyerahkan segala urusan

kepada Allah Swt. Tawakal adalah upaya seseorang untuk

mengembalikan segala kepada Allah Swt setelah

mengusahakannya secara maksimal. Tawakal bukan berserah diri

tanpa usaha dan hanya menunggu qadha dan qadar Allah. Tawakal

adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah SWT

untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan,

baik menyangkut urusan dunia mapun urusan akhirat.

7) Wafa’ (Menepati Janji)

Dalam ajaran islam, janji adalah utang yang harus dibayar.

Apabila kita mengadakan perjanjian pada suatu waktu, kita harus

menunaikan tepat pada waktunya. Janji disini mengandung

tanggung jawab. Artinya jika kewaiban tersebut tidak dipenuhi,

dalam pandangan Allah kita termasuk orang yang bersalah dan

berdosa. Adapun dalam pandangan manusia, kita tidak akan

dipercaya lagi atau bahkan dianggap remeh karena menyalahi

janji. Akhirnya, kita merasa canggung bergaul, merasa rendah diri,

jiwa gelisah, dan tidak tenang.

22 Retno Widyastuti, Kebaikan Akhlak Dan Budi Pekerti (Semarang: ALPRIN, 2019), 3–4.
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8) Tawadhu (Rendah Hati)

Tawadhu adalah sikap rendah hati. Pengertian tawadhu

adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukan adanya

kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati, serta tidak mudah

tersinggung.

Jadi dari data di atas dapat dipahami bahwa akhlak al-

mahmudah (akhlak terpuji) adalah segala macam sikap dan tingkah

laku yang baik (yang terpuji).Adapun macam-macamnya yaitu sabar,

syukur, amanah, qana’ah, jujur, tawakal, husnuzhan (Baik Sangka),

Wafa’ dan tawadhu. Golongan akhlak tersebut seharusnya dimiliki

oleh seorang muslim.

b. Akhlak madzmumah (akhlak tercela)

Akhlak madzmumah ( akhlak tercela)yang artinya perbuatan

keji atau akhlak yang buruk (qobihah). Akhlak madzmumah lahir dari

sifat-sifat madzmumah yang selalu identik dengan sifat munafik.

Akhlak madzmumah adalah akhlak yang buruk dan tercela serta

bertentangan dengan ajaran islam.23 Adapun golongan dari akhlak

madzmumah yaitu:

1) Syirik

Syirik secara bahasa adalah bersekutu, berserikat atau

bagian (nasib). Orang yang menyekutukan Allah SWT disebut

musyrik. Sedangkan syirik secara Istilah adalah anggapan atau

23 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak.
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iktikad menyekutukan Allah SWT dengan yang lain, seakan-akan

ada yang Maha Kuasa di samping Allah SWT.

Syirik ada dua macam, yaitu syirik akbar (syirik besar) dan

syirik asghar (syirik kecil). Syirik akbar adalah perbuatan yang

jelas-jelas menganggap adanya tuhan selain Allah SWT dan

menjadikannya sebagai tandingan-Nya. Syirik akbar dapat

menyebabkan pelakunya diancam keluar dari agama Islam dan

apabila meninggal dalam kondisi belum bertaubat maka dosanya

tidak terampuni. Syirik asghar adalah perbuatan yang secara

tersirat mengandung pengakuan adanya yang berkuasa selain Allah

SWT. pelaku syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya keluar

dari agama Islam akan tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan

perantara (washilah) kepada syirik besar.24

Berdasarkan data di atas maka dapat dapat dipahami bahwa

syirik adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Dan dapat

diartikan sebagai perbuatan menyembah atau menyekutukan

sesuatu selain Allah. Kegiatan syirik sangat dekat dengan

kehidupan manusia karena letaknya di dalam hati yang mana setiap

manusia berpotensi untuk melakukannya.

2) Kufur

Orang kafir merupakan kebalikan dari orang Mukmin .

Kufur secara bahasa berarti menutupi. Kufur merupakan kata sifat

24 M. Mahfuzh Dzikrullah, “Metode Dakwah Komunitas Bikers Subuhan Dalam
Meningkatkan Kualitas Akhlak Anggota Di Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,
2019): 52.
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dari‟kafir”. Jadi, kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah

sifatnya. Menurut syara’ maka kufur berarti tidak beriman kepada

Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang tidak beriman kepada Allah

dan Rasul-Nya dengan cara mendustakannya ataupun tidak dengan

cara mendustakannya, maka orang itu sama saja telah kufur atau

mengkufuri keberadaan Allah dan Rasul-Nya.

3) Nifaq

Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan

batin. Adapun nifaq menurut syara artinya menampakkan islam dan

kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan.

Dengan kata lain, nifaq adalah menampakkan sesuatu yang

bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam hati. Orang

yang melakukan perbuatan nifaq disebut munafik.

4) Takabur

Secara etimologi, ujub berasal dari “Ajiba, Ya’jibu,

Ujban,” Artinya, heran (Takjub). Munculnya sifat ujub diawali dari

rasa heran terhadap diri sendiri karena melihat dirinya lebih hebat

dan istimewa dari orang lain. Dari ujub menimbulkan sifat takabur

(sombong), yakni mengecilkan dan meremehkan orang lain. Orang

yang takabur akan melihat diri sendiri lebih besar dari yang lain

dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun.



52

5) Dengki

Dalam bahasa Arab dengki disebut hasad yaitu perasaan

yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang

tidak dimiliki olehnya, tetap dimiliki oleh orang lain, kemudian dia

menyebarkan berita bahwa yang dimiliki orang tersebut diperoleh

dengan tidak sewajarnya. Hasad juga diartikan sebagai seseorang

menginginkan hilangnya kesenangan (nikmat) yang dimiliki orang

lain dan berusaha memindahkannya kepada dirinya.

6) Mengumpat

Yang dimaksud dengan mengumpat atau menjelekkan

oranglain yaitu dengan menghibahi atau membicarakan aib orang

lain dan merendahkannya dengan candaan. Mengumpat tidak

terbatas pada lisan saja, menyatakan kekurangan orang bisa dengan

berbagai cara, seperti tulisan, meniru-nirukan, isyarat dengan

tangan, menggerakan alis mata dan sebagainya25

Jadi dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa

akhlak madzmumah (akhlak tercela) adalah segala macam sikap

dan tingkah laku yang tercela. Adapun macam-macamnya yaitu

syirik, kufur, nifaq dan fasiq, ujub dan takabur, dengki, menumpat

dan mengadu domba. Golongan akhlak tersebut seharusnya tidak

dimiliki oleh seorang muslim.

25 Devia Mandasari, “Persepsi Masyarakat Terhadap Akhlak Remaja Di Desa Candimas
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara” (2018): 47–48.
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4. Faktor yang Mempengaruhi Akhlak Remaja

Pertama seseorang yang mempunyai tingkah laku atau akhlak,

karena adanya pengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak sebagai

berikut:

a. Insting atau Naluri

Menurut bahasa insting merupakan kemampuan berbuat pada

suatu tujuan yang dibawa sejak lahir,merupakan pemuapan nafsu,

dorongan-dorongan nafsu, dan dorongan psikologis.Insting adalah sifat

jiwa yang pertama yang membentuk akhlak, akan tetapi suatu sifat

yang masih primitif, yang tidak dapat lengah dan dibiarkan begitu saja,

bahkan wajib dididik dan diasuh. Cara mendidik dan mengasuh insting

kadang dapat ditolak dan kadang pula diterima. Kadang-kadang

seorang manusia diberi kekuatan dalam suatu insting, dan diberi

kelemahan dalam insting lainnya. Demikian juga seorang telah kuat

instingnya sedang lain orang kelihatan lemah, dan begitu sebaliknya.26

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa

dengan insting sifat jiwa manusia yang pertama yang membentuk

akhlak, akan tetapi suatu sifat yang masih primitif, yang tidak dapat

lengah dan dibiarkan begitu saja, bahkan wajib dididik dan diasuh.

Cara mendidik dan mengasuh insting kadang dapat ditolak dan kadang

26 Mustofa, Akhlak Tasawuf.
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pula diterima. Kadang-kadang seorang manusia diberi kekuatan dalam

suatu insting, dan diberi kelemahan dalam insting lainnya.

c. Nafsu

Nafsu berasal dari kata al-hawa,yang berarti kekuatan yang

memotivasi sesorang untuk memenuhi keinginannya. Orang yang

mampu menggunakan 2 potensi yang Allah SWT sebut sebagai

manusia yang memiliki nafsu Innutmainah, yaitu manusia yang

mengendalikan pikiran, akal, nafsu, dan hatinya secara harmonis. Dua

potensial itu sebagai berikut:

1) Potensi fisik yaitu jasmaninya yang sehat.

2) Potensial rohaniah yaitu manusia yang diberikan akal, kalbu dan

fisik.

Nafsu memiliki tiga tahapan, yaitu:

1) Amaroh adalah nafsu yang akan mendorong orang berbuat jahat.

2) Loutmanah adalah nafsu yang masih tahap mencari-cari atau labil.

3) Innutmainah adalah nafsu yang benar-benar dimiliki oleh orang

yang sempurna yang mampu secara harmonis mengendalikan

pikiran, akal, nafsu dan kalbunya.27

Berdasarkan data di atas maka dapat dimengerti bahwa nafsu

ialah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri

seorang manusia yang berkaitan secara langsung dengan pemikiran

ataupun fantasi seseorang. Nafsu merupakan kumpulan kekuatan

27 Asep Rudi Nurjaman, Pendidikan Agama Islam.
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amanah dan sahwat yang ada pada diri manusia. Nafsu memiliki tiga

tahapan yaitu Amaroh, Loutmanah, dan Innutmanah.

d. Keturunan

Faktor keturunan secara langsung atau tidak langsung sangat

memengaruhi bentukan sikap dan tingkah laku seseorang. Sifat-sifat

asasi anak merupakan sifat-sifat asasi orang tuanya. Sifat yang

diturunkan oleh orang tua bukanlah sifat yang dimiliki yang tumbuh

dengan matang karena pengaruh lingkungan, adat dan pendidikan,

melainkan sifat bawaan sejak lahir.28 Jadi, dapat dipahami bahwa

keturunan adalah berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok (orang

tua) kepada cabang (anak keturunan). Sifat-sifat asasi anak merupakan

pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya.

e. Pendidikan

Dunia pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap

pembentukan akhlak seseorang, berbagai ilmu perkenalkan agar

individu memahaminya dan dapat melakukan sesuatu perubahan pada

dirinya. Pada awalnya seorang anak atau seorang individu tidak

memiliki wawasan atau pengetahuan tentang sesuatu, tapi setelah ia

memasuki dunia pendidikan ia mempunyai wawasan yang luas yang

akan diterapkan ke dalam tingkah laku dalam kesehariannya. Begitu

pula jika anak atau seseorang mempelajari akhlak yang akan memberi

tahu bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku, bersikap

28 Mustofa, Akhlak Tasawuf.
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terhadap sesama dan penciptanya.29 Berdasarkan uraian tersebut, maka

dapat dipahami bahwa dunia pendidikan, sangat besar sekali

pengaruhnya terhadap peerubahan perilak, dan akhlak seseorang.

Berbgai ilmu diperkenalkan agar siswa memahaminya dan dapat

melakukan suatu perubahan pada dirinya.

f. Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan yang berjalan dengan lancar

seolah-olah berjalan dengan sendirinya. Perbuatan kebiasannya pada

mulanya dipengaruhi oleh kerja pikiran, didahului oleh pertimbangan

akal dan perencanaan yang matang. Lancarnya perbuatan yang

dikarenakan perbuatan itu sering diulang-ulang. Kebiasaan yang sudah

melekat pada diri seseorang sukar untuk dihilangkan, tetapi jika ada

dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menghilangkan, iya dapat

mengubahnya. Kebiasaan merupakan faktor penting dalam

pembentukan akhlak yang biasa disebut dengan adat istiadat.30

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dimengerti bahwa kebiasaan

adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara

berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan.

g. Lingkungan

1) Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan

yang utama untuk membentuk akhlak anak. Karena dalam keluarga

29 Ibid.
30 Rika Ella Hotma Siregar, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumun

Terhadap Akhlak Mahasiswa KKL IAIN Padang Sidimpuan” (2016): 31.
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inilah anak-anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan terlebih

dahulu. Tugas yang utama dari keluarga bagi pendidikan

merupakan dasar dari pendidikan akhlak bagi anak. Sifat dan

kepribadian anak-anak sebagian besar berasal dari kedua orang tua

dan anggota keluarga yang lain. Apa yang dilakukan orang tuanya

biasanya si anak akan mengikutinya. Oleh karena itu, peran orang

tua sangat mempengaruhi watak dan karakter anak-anaknya.

Sikap dan perlakuan orang tua yang baik adalah yang

mempunya karakteristiknya diantaranya, adalah:

a) Memberikan kasih sayang yang tulus.

b) Bersikap menghargai pribadi anak.

c) Menerima anak sebagaimana biasanya.

d) Ingin mendengar atau keluhan anak.

e) Maafkan kesalahan anak dan minta maaf jika ternyata orang

tua sendiri salah kepada anak.

f) Meluruskan kesalahan anak dengan pertimbangan atau alasan-

alasan yang tepat.

2) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat adalah keadaan atau kondisi

interaksi sosial dan sosiokultural. Dalam masyarakat, individu akan

melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya atau anggota

masyarakat lainnya. Apabila teman sepergaulan menampilan

perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama (berakhlak baik) tetapi jika
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lebih baik anak cenderung mengikuti atau mencontoh perilaku

tersebut. Hal ini akan terjadi apabila anak kurang mendapatkan

bimbingan dalam keluarga.31 Berdasarkan uraian tersebut, maka

dapat dipahami bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada

disekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan

manusia.

31 Iwan, “Pendidikan Akhlak Terpuji Mempersiapkan GenerasinMuda Berkarakter,” Jurnal
Al Tarbawi Al Haditsah Vol. 1, no. 1 (2014): 12–13.
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