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FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA AKHLAK PESERTA 

DIDIK KELAS VIII DI SMP N 01 TULANG BAWANG UDIK 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

ABSTRAK 

Oleh  

Ivana Ira Sahoviq 

          Akhlak merupakan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dalam 

bahasa Indonesia, dan tidak berbeda pula dengan arti kata moral, ethic 

dalam bahasa inggris. Manusia akan menjadi sempurna jika 

mempunyai akhlak terpuji serta menjauhkan segala akhlak tercela. 

Secara kebahasaan akhlak bisa baik dan juga bisa buruk, tergantung 

tata nilai yang dijadikan landasan atau tolok ukurnya. Di Indonesia, 

kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering disebut 

orang yang berakhlak, sementara orang yang tidak berlaku baik 

disebut orang yang tidak berakhlak. Latar belakang penelitian ini 

adalah masalah yang dihadapi di setiap sekolah salah satunya di SMP 

N 01 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang 

mana kita ketahui bahwa saat ini akhlak peserta didik mengalami 

penurunan, tentu hal ini merupakan hal yang menggelisahkan orang 

tua, guru serta masyarakat. Rendahnya akhlak ini akan mengakibatkan 

penyimpangan-penyimpangan pada peserta didik. Penyimpangan yang 

dilakukan peserta didik tidak terlepas dari factor-faktor yang 

mempengaruhi dan factor yang menyebabkan, baik yang bersifat 

internal maupun factor eksternal 

        Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa 

saja factor yang menyebabkan Rendahnya Akhlak peserta didik kelas 

VIII Di SMP N 01 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripstif 

kualitatif lapangan yang digunakan adalah sumber data sekunder dan 

primer. Sedangkan pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di analisis 
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menggunakan data reduction, data display, dan conclution 

verification. 

     Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan dan di pahami 

bahwa factor-faktor penyebab rendahnya akhlak adalah Karenna 

kurangnya perhatian orang tua, karena kebiasaan, karena westernisasi, 

dan di sebabkan karena media social serta kurangnya pemahamaan 

Agama bagi peserta didik.  

Kata Kunci : Faktor, Penyebab Rendah Akhlak 
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FACTORS CAUSED LOW MORALS OF CLASS VIII 

STUDENTS IN SMP N 01 TULANG BAWANG UDIK, TULANG 

BAWANG DISTRICT 

ABSTRACT 

By 

Ivana Ira Sahoviq 

          Morals are character, decency, manners in Indonesian, and are 

no different from the meaning of the word moral, ethic in English. 

Humans will be perfect if they have commendable morals and keep 

away all despicable morals. Linguistically, morals can be good or bad, 

depending on the value system that is used as the basis or benchmark. 

In Indonesia, the word morality always has a positive connotation. 

Good people are often called people who have character, while people 

who don't behave well are called people who don't have morals. The 

background of this research is the problem faced in every school, one 

of which is in SMP N 01 Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat 

Regency, which we know that currently the morals of students have 

decreased, of course this is something that worries parents, teachers 

and Public. This low moral will result in deviations in students. 

Deviations made by students can not be separated from the factors that 

influence and factors that cause, both internal and external factors. 

        The purpose of this study was to find out what factors caused the 

low morals of class VIII students at SMP N 01 Tulang Bawang Udik, 

Tulang Bawang Barat Regency. This type of research uses descriptive 

qualitative field research which is used as secondary and primary data 

sources. While data collection uses three methods, namely 

observation, interviews and documentation, then analyzed using data 

reduction, data display, and conclusion verification. 

     Based on the analysis above, it can be concluded and understood 

that the factors that cause low morals are due to lack of parental 

attention, due to habits, due to westernization, and caused by social 

media and lack of understanding of religion for students. 

Keywords: Factors, Causes of Low Morals 
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MOTTO  

 

ٌْ أَجْ  ُٖ ىََْْجِزيََّْ َٗ ةً طَيِّبَتً ۖ  َٰ٘ ُۥ َحيَ َّٔ ٌِ فَيَُْْحيِيَْ ٍِ ْؤ ٍُ  َ٘ ُٕ َٗ ْٗ أُّثَىَٰ  ِ َذَمٍر أَ ٍِّ يًِحا  َو َصَٰ َِ ِْ َع ٍَ ِِ ََ ٌُٕ ََِِْح َر

 َُ يُ٘ ََ ا َماُّ٘۟ا يَْع ٍَ  

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, 

dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa 

perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul 

skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah 

Faktor Penyebab Rendahnya Akhlak Peserta Didik Kelas VIII 

DI SMP N 01 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang 

Bawang Barat . Adapun uraian pengertian beberapa istilah 

yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut : 

 

a Faktor 

Faktor merupakan hal (keadaan, peristiwa) yang ikut 

menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
1
 

b Rendahnya Akhlak 

Akhlak menurut Mu‟jam Al-Wasith, Ibrahim 

Anis adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik 

atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan.
2
 Rendahnya akhlak adalah keadaan 

berbahaya yang ditimbulkan dari tingkah laku atau 

perbuatan dalam diri manusia yang cenderung 

mengarah ke perbuatan yang negatif atau 

menyimpang dari nilai-nilai agama. Penyimpangan 

disini adalah semua perbuatan atau tingkah laku yang 

tidak dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri 

(norma agama, etika, peraturan sekolah, keluarga, dan 

lain-lain).
3
 

                                                             
1 http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id   
2 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, Edisi Revisi, (Raja 

Grafindo Persada, jakarta, 2014), halaman 3   
3 Zakiah Derajat, Ilmu Jiwa Agama, (Bulan Bintang: Jakarta, 1970), 

halaman 4  

http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/
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c Peserta Didik 

Peserta didik menurut ketentuan umum 

undangundang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu.
4
 Oemar Hamalik 

mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen 

masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya 

diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan Nasional. Menurut Abu Ahmadi peserta 

didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi 

(manusia seutuhnya). Individu di artikan "orang 

seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti 

benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri 

sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-

sifat dan keinginan sendiri".
5
 

d SMP N 01 Tulang Bawang Udik Kabupaten 

Tulang Bawang Barat 

Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 01 

Tulang Bawang udik merupakan lokasi penelitian 

yang berada di Desa Marga Kencana, Kecamatan 

Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang 

Barat.  

B Latar Belakang Masalah  

Saat ini banyak sekali  penurunan akhlak yang telah 

kita rasakan Saat ini seiring dengan perubahan tata nilai yang 

sifatnya mendunia. Dapat kita lihat berbagai gaya hidup yang 

bertentangan dengan etika dan nilai agama. Akhlak 

                                                             
4 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 

2003 tentang sisdiknas, (Bandung: Permana, 2006), h. 65.   
5 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 205  



3 
 

 

menyimpang yang dilakukan oleh remaja, seperti menurunnya 

tata krama social dan etika moral dalam praktik kehidupan 

sekolah dan masyarakat.
6
 Salah satu upaya untuk mewujudkan 

pendidikan yang menghasilkan manusia bermartabat 

(berkarakter dan ber akhlak mulia), para peserta didik harus 

dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa misi 

pokok dalam pembinaan karakter mereka. Pendidikan seperti 

ini dapat memberi arah kepada para peserta didik setelah 

menerima berbagai ilmu maupun pengetahuan dalam bidang 

studi (mata pelajaran) masing-masing, sehingga mereka dapat 

mengamalkannya di tengahtengah masyarakat dengan tetap 

berpatokan pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang 

umum.
7
 

Pendidikan di sekolah diajarkan oleh seorang guru 

yang mana Guru merupakan orangtua kedua yang mendidik 

siswanya untuk menjadi lebih baik dan diridhai Allah 

Swt.Sebagaimana orangtua maka guru pun wajib diperlakukan 

dengan santun oleh siswa. Menghormati guru sangat 

dianjurkan dalam Islam sebagaimana surah Al Isra ayat 23 

َِّ ِعَْدَك ٱْىِنبََر أَ  ا يَْبيُغَ ٍَّ ًْا ۚ إِ َََٰ ِِ إِْح ىَِديْ ََٰ٘ ِِٱْى َٗ ٓ إِيَّآُ  ۟ا إَِّلَّ ٓٗ قََضىَٰ َرَُِّل أََّلَّ تَْعبُُد َٗ ْٗ آ أَ ََ ُٕ َحُد  

ا  ًَ ًَّل َمِري ْ٘ ا قَ ََ ُ قُو ىَّٖ َٗ ا  ََ ُٕ َْْْٖر ََّل تَ َٗ آ أُفٍّ  ََ ُٖ ا فَََل تَقُو ىَّ ََ ُٕ ِمََل  

  Artinya:   Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu 

jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik 

kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau 

kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, 

maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada 

keduanya perkataan „ah‟ dan janganlah engkau membentak 

keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang 

baik.” 

                                                             
6 Aat Syafaat, dkk., Peranan Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2008) h. 4  
7 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 89.   
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Hal ini sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 (K 13) 

bahwa belajar bukan hanya sekedar pada aspek kognitif saja, 

tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Jadi yang 

dibutuhkan suatu proses pembelajaran adanya perubahan 

tingkah laku sebagai wujud hasil belajar. Yakni hasil belajar 

bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan 

kelakuan, karna bukti bahwa seseorang telah belajar adalah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut.
8
 

Dari penjelasan di atas dalam proses pembelajaran 

siswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi ajar yang 

telah disampaikan oleh seorang pendidik (guru) tetapi juga 

dituntut untuk mampu menerapkan atau melaksanakan apa 

yang telah dipelajarinya kedalam kehidupan sehari-hari yang 

ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Bukhari Umar bahwa seseorang yang 

berilmu bukanlah sekedar tahu tanpa amal, melainkan 

mengamalkannya. Sebab pada hakikatnya, orang yang tahu 

adalah orang yang mengamalkan ilmunya.
9
  

Kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata Khilqun 

atau Khulqun yang artinya sama dengan arti akhlak 

sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dengan demikian 

pengertian akhlak secara kebahasaan berarti budi pekerti, 

kebiasaan, perangai, muru‟ah atau segala sesuatu yang 

menjadi tabiat. Sedangkan secara istilah, kita dapat merujuk 

pada pendapat para ahli diantaranya yaitu ibnu maskawaih 

yang mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
10

 

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil 

belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan 

                                                             
8 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2016), h. 27-28.   
9 Bukhari Umar, Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis, 

(Jakarta: Amzah, 2015), h. 23  
10 Abudin Nata, M. A Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia ( Jakarta: P T 

Grafindo Persada, 2015) h. 1-3   
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susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau 

didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah 

dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada 

kasus lain. 
11

 Menurut Winkel dan Mukhtar pemahaman 

adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan 

arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan 

menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data 

yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain.
12

 

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman 

(comprehension) merupakan bagaimana seorang 

mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan 

kembali, dan memperkirakan.
13

  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

dalam pemahaman terdapat karakteristik yang melekat yaitu 

adanya kemampuan untuk menangkap inti dari materi dan 

adanya kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah 

dipahami dengan diaplikasikan kepada lingkungan sekitar. 

Adanya karakteristik tersebut maka memunculkan pengertian 

pemahaman yaitu suatu kemampuan untuk menangkap inti 

serta menyampaikan kembali baik dalam bentuk perkataan, 

tulisan maupun perbuatan dari materi yang telah dipelajari 

bisa terlihat pada tindakannya. 

Pemahaman seseorang didapatkan melalui ilmu yang 

dipelajarinya dan ilmu tersebut merupakan dasar dari segala 

tindakan seseorang, jika seseorang berilmu maka harus 

diiringi dengan amal (perbuatan). Sama halnya jika siswa 

yang telah diberikan ilmu maka perbuatannya pun akan sesuai 

                                                             
11 Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1995).hlm 24.  
12 Sudaryono. Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran. (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012).hlm. 44.  
13 Arikunto Suharsimi. Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi). 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cetakan 9. 118  
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dengan ilmu yang ia dapatkan.
14

 Dengan demikian 

pemahaman siswa secara teoritis berpengaruh pada perilaku 

peserta didik di dalam kelas, yang mana siswa telah memiliki 

pemahaman yang tinggi pada materi adab yang telah 

dipelajari dan ini akan meningkatkan perilaku siswa terhadap 

guru di dalam kelas . 

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Tulang  

Bawang  Udik  siswa atau peserta didik diajarkan untuk 

memahami sikap hormat dan patuh pada orang tua dan guru. 

Pemahaman menghormati dan patuh pada orang tua dan guru 

tersebut siswa dapatkan melalui pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan terdapat dalam buku pegangan siswa kelas VIII 

yang membahas materi tentang Hormat dan Patuh Kepada 

Orang Tua Dan Guru. Adapun kompetensi atau tujuan yang 

ingin dicapai setelah mempelajari materi tersebut adalah 

peserta didik mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru sebagai implementasi dari 

pemahaman Qs. An-Nisa/ 4:36  dan hadis terkait, kepada guru 

yaitu sebagai berikut:  

1 Peserta didik harus membiasakan berbuat baik, 

hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan 

baik sebagai sifat yang di saying Allah.  

2 Peserta didik mendengarkan dan menyimak dengan 

baik semua perkataan guru 

3 Memandang guru dengan pandangan penuh rasa 

hormat (ta‟dzim) 

4 Berkata dan berperilaku dengan sopan terhadap guru
15

 

Di dalam penelitian ini meskipun teori atau materi di 

dalam buku PAI membahas tentang Hormat dan Patuh 

Terhadap Orang Tua dan Guru tetapi penulis hanya akan 

focus meneliti tentang patuh terhadap Guru saja, hal ini 

                                                             
14 Bukhori Umar, Hadits Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadits, 

(Cet. 3, Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 23.   
15 Muhammad Ahsan dan Sumiyati, Pendidkan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm 158  
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dilakukan karena guru atau pendidik adalah orang tua yang 

ada di sekolah, selain itu juga karena di sekolah penulis dapat 

mengetahui secara langsung bagaimana perilaku peserta didik 

kelas VIII  kepada guru saat di kelas. Berbeda dengan orang 

tua yang ada dirumah penulis tidak dapat mengetahui secara 

langsung bagaimana perilaku peserta didik kepada orang tua 

nya di rumah karena kondisi nya yang tidak memungkinkan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Tulang Bawang Udik, 

dalam proses belajar mengajar, guru telah memberikan 

pemahaman yang baik tentang materi Patuh dan Hormat 

Kepada Orang Tua Dan Guru. Pemahaman peserta didik 

tentang materi yang sudah diajarkan pun sudah baik, hal ini 

dapat dilihat dari beberapa tes yang guru lakukan yaitu: 

1 Peserta didik mampu membacakan Qs. An-Nisa: 36 

dan hadist yang berkaitan dengan materi Patuh dan 

Hormat kepada Orang Tua dan Guru. 

2 Peserta didik mampu menyebutkan contoh Sikap dan 

perilaku Hormat dan Patuh Kepada Orang tua dan 

Guru. 

3 Peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan 

hikmah perilaku hormat dan patuh kepada Orang Tua 

dan Guru 

4 Sebagian besar peserta didik memperoleh nilai 

ulangan harian materi Hormat dan Patuh Kepada 

Guru dan Orang Tua mencapai KKM yaitu 75. 

Berdasarkan pemahaman materi Hormat dan Patuh kepada 

Orang Tua dan Guru di SMP N 01 TBU sudah bagus nilai 

ulangan harian juga rata-rata diatas KKM. Akan tetapi, masih 

saja ditemukan ada sebagian peserta didik yang masih kurang 

baik akhlaknya di kelas terhadap guru. Seharusnya apabila 

pemahaman peserta didik telah bagus maka akan berpengaruh 

bagus juga terhadap akhlak peserta didik, akan tetapi pada 
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kenyataannya penulis menemukan gejala-gejala seperti 

berikut: 

1 Adanya peserta didik yang tidak mendengarkan ketika 

guru menjelaskan 

2 Tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

3 Berperilaku tidak baik di sekolah  

4 Tidak patuh terhadap apa yang diperintahkan guru 

5 Berbicara tidak sopan kepada guru 

6 Ke kantin saat jam pelajaran berlangsung 

7 Adanya peserta didik yang melawan guru ketika di 

tegur melakukan kesalahan 
16

 

Adapun nama nama peserta didik kelas VIII yang 

melakukan perbuatan kurang baik di sekolah maupun di kelas 

yaitu: 

                  SMP N 01 TULANG BAWANG UDIK 

           Jl. Kartini, Marga Kencana, kec. Tulang Bawang Udik, 

Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung 3461 

        DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS VIII 

    (yang masuk ruang BK) 

No Nama Siswa L/P Kelas Keterangan Jumlah 

1 alda ramadhani P VIII F Menggunakan Baju ketat 
 

2 
2 Denny saputra L VIII F Merokok 

6 3 Alpiyan L VIII F Merokok 
     

6 4 Angga Prayoga L VIII F Merokok 

5 Nada Darmawan L VIII F Merokok, berkelahi 
 

3 
6 Cindy Amelia Putri P VIII F Berkelahi 

4 7 Drajat Saputra L VIII H Merokok, berkelahi 
     

3 8 Yoga Aprindo L VIII H Memalak 

9 Dimas Aryan Pradana L VIII F Memalak 3 

                                                             
16 Wawancara Kepada Guru PAI Kelas VIII (Ibu Nuraeni), di SMP N 01 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.  
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10 Eko Saputra L VIII G 

Bolos sekolah loncat 

pagar 

8 
11 Nirwansyah L VIII G 

Bolos sekolah loncat 

pagar 

8 12 Septian Haryono L VIIIG 

Bolos sekolah loncat 

pagar 

13 Abdul Malik L VIII G 

Bolos sekolah loncat 

pagar 8 
14 Wulan Apriyani P VIII G Pacaran jam istirahat 

 

2 
15 Muhammad Ali Muhsa L VIII F Pacaran jam istirahat 

2 16 Eka Nurtanti P VIII H Menggunakan Baju ketat 
     

2 19 Selvi Anggraini P VIII H Menggunakan Baju ketat 

20 Siti Nurhayati P VIII H Menggunakan Baju ketat 
 

4 
21 Umi Masitoh P VIII H Menggunakan Baju ketat 

4 
22 

Ahmad Ridwan 

Syuhada L VIII H 

Merokok, berkelahi, 

memalak 

6 23 Dendy Wicaksono L VIII H Merkokok, bolos sekolah 

 

Berdasarkan gejala-gejala yang sudah di sebutkan, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian tersebut dengan judul 

“Faktor Penyebab Rendahnya Akhlak Peserta Didik Kelas 

VIII Di SMP N 01 Tulang Bawang Udik Kabupaten 

Tulang Bawang Barat” 

 

C Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di jelaskan 

diatas, maka focus penelitian ini adalah tentang Faktor 

Penyebab Rendahnya Akhlak. Yang dirumuskan dalam sub-

fokus penelitian adalah sebagai berikut: 

1 Faktor Internal Penyebab Rendahnya Akhlak Peserta 

didik Kelas VIII Di SMP N 01 Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat 

2 Faktor Eksternal Penyebab Rendahnya Akhlak 

Peserta Didik Kelas VIII Di SMP N 01 Tulang 

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat 
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D Rumusan masalah 

1 Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya akhlak 

Peserta Didik  Kelas VIII Di SMP N 01 Tulang 

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat ? 

 

E Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1 Untuk mengetahui Faktor Penyebab Rendahnya 

Akhlak Peserta Didik Kelas VIII Di SMP N 01 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat 

 

F Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini sehubungan dengan Faktor Penyebab 

Rendahnya Akhlak Peserta didik kelas VIII Di SMP N 01 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

antara lain mempunyai manfaat yang dapat dilihat dari 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1 Manfaat Teoritis 

a Dapat menambah Khasanah Keilmuan 

tentang Pendidikan Agama Islam kepada 

peneliti, guru, peserta didik dan pembaca. 

b Dapat memberi gambaran dan masukan untuk 

Faktor Penyebab rendahnya Akhlak Peserta 

didik 

 

2 Manfaat Praktis 

a Memberi informasi praktisi pendidikan, 

khususnya guru Pendidikan Agama Islam di 

SMP N 01 Tulang Bawang Udik Kabupaten 

Tulang Bawang Barat tentang Faktor 

Penyebab Rendahnya Akhlak peserta didik 

kelas VIII di SMP N 01 Tulang Bawang udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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b Dapat mengetahui dan meminamilisir 

Rendahnya Akhlak peserta didik sehingga 

peserta didik memiliki akhlak yang baik. 

c Diharapkan dapat memberikan dorongan 

kepada guru, orang tua dan masyarakat serta 

seluruh elemen terkait untuk berperan 

menciptakan lingkungan yang ber akhlakul 

kharimah sehingga tercipta pribadi yang 

luhur. 

 

G Kajian Penelitian Terdahulu Yang Releven 

Di dalam penelitian kualitatif lazimnya peneliti 

melakukan kajian pustaka terlebih dahulu memeriksa 

penelitian-penelitian yang releven atau memiliki kesamaan, 

kajian terhadap penelitian terdahulu yang releven 

dimaksudkan untuk mencari masukan dan perbandingan, baik 

terkait focus maupun meteodologi dan penjabaran desainnya, 

serta hasil penelitianya. 

Sebelum penulis mengadakan penelitian tentang 

Faktor Penyebab Rendahnya Akhlak Peserta Didik di SMP N 

01 Tulang Bawang udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

penulis berusaha menelaah hasil kajuan antara lain sebagai 

berikut: 

1 Jurnal Nurul Fatiha, dengan judul Kemerosotan Moral 

SIswa Pada Masa Pandemic Covid 19: Meneropong 

Eksistensi Guru Pendidikan Agama Islam, tentang 

membahas kemerosotan moral anak terjadi akibat 

kurang adanya perhatian dari orang tua. Dalam Jurnal 

ATTA’DIB:Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN 

Bone, Vol.1, No. 2, Desember 2020 

(http://repository.iainbone.ac.id) diakses pada 03 

februari 2022, metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif, hasil penelitiannya adalah: 

http://repository.iainbone.ac.id/
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a Faktor penyebab terjadinya kemerosotan 

moral siswa karena adanya pengaruh buruk 

pada lingkungan sekitar, serta pergaulan 

dengan teman sebaya yang tidak sesuai 

dengan norma social yang berlaku, hal inilah 

yang mengakibatkan siswa bertindak diluar 

nalar. 

2 Skripsi Meitabina Satria Putri Program Study 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 

Tahun Ajaran 2019 dengan Judul “Faktor Penyebab 

Terjadinya Dekadensi Akhlak Mahasiswi Pendidikan 

Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri 

Bengkulu (http://repository.iainbengkulu.ac.id) 

diakses pada hari jumat 11februari 2022, metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif fiel 

research, hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a Factor penyebab terjadinya dekadensi Akhlak 

mahasiswa itu terbagi menjadi dua yaitu 

factor internal dan eksternal. Factor internal 

meliputi (diri sendiri, dan dosen) sedangkan 

Faktor Eksternal meliputi (keluarga, 

lingkungan pergaulan dan media sosisal). 

  

3 Skripsi Isnawati Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Makassar Tahun Ajaran 2015 dengan 

Judul “Problematika Akhlak Remaja dan Upaya 

Mengatasinya di Desa Galesong Baru Kecamatan 

Galesong Kabupaten Takalar 

(http://repository.uinmuhammadiyahmakassar) 

diakses pada hari jumat 11 februari 2022, metode 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

a Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

48,75% problematika yang dihadapi oleh 

http://repository.iainbengkulu.ac.id/
http://repository.uinmuhammadiyahmakassar/
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akhlak remaja dapat diatasi secara signifikan 

berdasarkan hasil analisis data dan 51,25% 

belum terselesaikan dengan baik dan 

maksimal yang dihadapi oleh akhlak remaja 

karena masih banyak remaja belum 

memahami pendidikan Akhlak. 

 

4 Jurnal Diah Ningrum dengan Judul “Kemerosotan 

Moral Di Kalangan Remaja: sebuah penelitian 

Mengenai Parenting Styles dan Pengajaran Adab 

dalam Jurnal UNISIA, Vol. XXXVII No. 82 januari 

2015 (https://journal.uii.ac.id) diakses pada hari sabtu, 

12 februari 2022, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

a Terdapat hubungan antara parenting styles 

dan kemerosotan moral dikalangan remaja, 

peneliti menyarankan bahwa parenting style 

yang efektif sebaiknya dihubungkan dengan 

pengajaran adab. 

 

Tabel 1.1 

Orginaliti Penelitian 

No Nama, 

Peneliti

, Judul, 

Bentuk 

Persam

aan 

Perbedaan Orisin

ilitas 

Peneli

tian 

1 Meitabi

na 

Satria 

Putri 

Program 

Study 

Pendidi

kan 

Agama 

Persam

aan: 

Memba

has 

tentang 

factor 

penyeba

b 

rendahn

Perbedaan: 

- Memb

ahas 

Faktor 

penyeb

ab 

Renda

hnya 

Akhla

Dari 

bebera

pa 

penelit

ian 

yang 

sudah 

ada, 

maka 

https://journal.uii.ac.id/
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Islam 

Fakultas 

Tarbiya

h dan 

Tadris 

Institut 

Agama 

Islam 

Negeri 

(IAIN) 

Bengkul

u Tahun 

Ajaran 

2019. 

dengan 

Judul 

“Faktor 

Penyeba

b 

Terjadin

ya 

Dekade

nsi 

Akhlak 

Mahasis

wi 

Pendidi

kan 

Agama 

Islam di 

Institut 

Agama 

Islam 

Negeri 

Bengkul

u. 

ya 

akhlak  

k pada 

Mahas

iswa 

PAI di 

Institut 

Agama 

Islam 

Negeri 

Bengk

ulu. 

- Diteliti 

pada 

Tahun 

2019 

tidak 

ada 

satupu

n 

penelit

ian 

yang 

sama 

dengan 

penelit

ian 

yang 

akan 

penelit

i 

lakuka

n. 

2 Isnawati 

Fakultas 

Agama 

Islam 

Persam

aan:  

Memba

has 

Perbedaan; 

- Memb

ahas 

tentan
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Universi

tas 

Muham

madiyah 

Makass

ar 

Tahun 

Ajaran 

2015 

dengan 

Judul 

“Proble

matika 

Akhlak 

Remaja 

dan 

Upaya 

Mengat

asinya 

di Desa 

Galeson

g Baru 

Kecama

tan 

Galeson

g 

Kabupat

en 

Takalar. 

tentang 

permasa

lahan 

akhlak  

g 

proble

matika 

akhlak 

remaja 

dan 

upaya 

menga

tasinya 

di desa 

Galeso

ng 

Baru 

kecam

atan 

Galeso

ng 

- Diteliti 

tahun 

2015 

3 Jurnal 

Diah 

Ningru

m 

dengan 

Judul 

“Kemer

osotan 

Moral 

Di 

Kalanga

Persam

aan: 

Meemb

ahas 

tentang 

kemero

sotan 

Akhlak 

Perbedaan:  

- Memb

ahas 

tentan

g 

parenti

ng 

styles 

dan 

pengaj

aran 
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n 

Remaja: 

sebuah 

penelitia

n 

Mengen

ai 

Parentin

g Styles 

dan 

Pengaja

ran 

Adab 

dalam 

Jurnal 

UNISIA

, Vol. 

XXXVI

I No. 82 

januari 

2015. 

Adab 

- Diteliti 

tahun 

2015 

4  Jurnal 

Nurul 

Fatiha, 

dengan 

judul 

Kemero

sotan 

Moral 

SIswa 

Pada 

Masa 

Pandem

ic Covid 

19: 

Menero

pong 

Eksisten

si Guru 

Pendidi

Persam

aan: 

Memba

has 

tentang 

kemero

sotan 

akhlak 

Perbedaan: 

- Kemer

osotan 

moral 

saat 

pande

mic 

covid 

19 
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kan 

Agama 

Islam, 

tentang 

membah

as 

kemeros

otan 

moral 

anak 

terjadi 

akibat 

kurang 

adanya 

perhatia

n dari 

orang 

tua. 

Dalam 

Jurnal 

ATTA’D

IB:Jurna

l 

Pendidi

kan 

Agama 

Islam, 

Prodi 

Pendidi

kan 

Agama 

Islam 

Fakultas 

Tarbiya

h IAIN 

Bone, 

Vol.1, 

No. 2, 

Desemb

er 2020 
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H Metode Penelitian 

Suatu pendekatan atau metode ilmiah juga yang ada 

dalam penelitian, tentu saja tidak terlepas dari kebaikan, 

kelemahan, keuntungan dan juga kerugian. Oleh sebab itu, 

dalam memberikan pertimbangan dan keputusan mana yang 

lebih baik atau lebih tepatnya yang cocok dalam penggunaan 

suatu pendekatan, terlebih dahulu perlu dipahami dari masing-

masing pendekatan yang akan digunakan. Metode penelitian 

merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam 

mengumpulkan data-data penelitiannya. Berikut ini adalah 

beberapa informasi yang berkaitan dengan metode penelitian 

yaitu diantaranya: 

1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif 

menurut Sugiyono (2007: 1), merupakan suatu 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek 

yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.
17

 Penelitian kualitatif biasanya 

digunakan untuk meneliti suatu permasalahan dimana 

dalam penelitian tersebut masih belum ditemukan 

kejelasan dan jalan keluar, sehingga penulis pun ingin 

mencari tahu, memahami, dan mendapatkan solusi 

dari permasalahan yang akan diteliti tersebut. Adapun  

pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

mendefinsikan “Metodologi Kualitatif” sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau pelaku yang dapat diamati menurut mereka, 

                                                             
17 Ditha Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan 

Dalam Pencarian Informasi Kesehatan,” Jurnal Lontar, vol. 6 no. 1 (2018): hlm.13-21  
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pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan 

individu secara holistik (utuh).
18

  

Sedangkan untuk jenis dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan jenis metode penelitian 

kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan 

menguraikan fakta-fakta yang ada pada saat penelitian 

dimana fakta tersebut telah tersusun secara sistematik 

agar dapat dengan mudah untuk dipahami dan 

bertujuan untuk mengetahui dan menafsirkan hal-hal 

yang sedang terjadi dilingkungan responden sehingga 

penulis dapat menggambarkan dan mengumpulkan 

data-data yang berkaitan tentang Faktor apa saja yang 

menjadi penyebab rendahnya Akhlak Peserta didik 

kelas VIII Di SMP N 01 Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kondisi apa 

adanya tanpa disertai manipulasi pada variabel yang 

diteliti. 

 

2 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau 

partisipan, informan, teman dan guru dalam 

penelitian.Sampel dalam penelitian kualitatif juga 

bukan disebut sampel statistik, tetapisampel teoritis 

karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilkan teori.
19

 Sampling dalam penelitian 

kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, 

dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus 

pada suatu saat dansituasi tertentu, karena itu 

dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian.  

Penelitian kualitatif umumnya mengambil 

sampel lebih kecil dan lebihmengarah ke penelitian 

                                                             
18 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi, ( Bandung : 

PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.   
19 Ibid, hlm. 298  
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proses daripada produk dan biasanya membatasi pada 

satu kasus.
20

Dalam penelitian kualitatif teknik 

sampling yang sering digunakan adalah purposive 

sampling dan snowball sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu 

ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu 

tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau 

dengan kata lain pengambilan sampel diambil 

berdasarkan kebutuhan penelitian. Snowball sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang 

pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum 

mampu memberikan data yang lengkap, maka harus 

mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai 

sumber data.
21

 

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian 

kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki 

lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya 

yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang 

dipertimbangkan akan memberikan data yang 

diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau 

informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu 

peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang 

dipertimbangkan akan memberikan data lebih 

lengkap. 

 

 

 

 

                                                             
20 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake 

Sarasia, 1996), hlm. 31.   
21 Op.Cit, hlm. 300  
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Adapun yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 1.2  

Sampel Penelitian 

 

No Status Jumlah  

1 Kepala Sekolah 1 

2 Guru PAI 3 

3 Peserta Didik 26 

Jumlah 30 

 

3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

a Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP N 01 Tulang 

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat 

 

b Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yakni 

mulai dari 3 bulan januari  sampai dengan 

bulan maret 

Adapun Menurut Sugiyono, metode 

pengumpulan data penelitian kualitatif terdiri 

dari 3 metode yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi.
22

Berdasarkan pendapat ini, 

akan dipaparkan mengenai metode 

pengumpulan data yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini yaitu :  

 

4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang 

paling utama dalam sebuah penelitian, dikarenakan 

data-data yang didapatkan adalah hasil dari penelitian 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 

(Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 309  
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tersebut. Sehingga dalam melakukan sebuah 

penelitian diharapkan penulis dapat memperoleh hasil 

data yang valid. Teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan untuk memperoleh data yang valid 

pada penelitian kualitatif ini diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

 

a Observasi  

Secara psikologik, observasi 

(pengamatan) adalah kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera, seperti: 

penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap.
23

 Sehingga dengan 

menggunakan teknik observasi ini dapat 

memudahkan penulis dalam merangkum, 

merekam, dan lebih memahami permasalahan 

yang sedang terjadi pada subjek dan objek 

penelitian. Dalam teknik observasi ini 

penelitian akan dilakukan secara langsung 

agar penulis dapat menemukan informasi data 

langsung dari narasumber serta dapat melihat 

keadaan suatu objek dan subjek yang akan 

diteliti. Penulis menggunakan observasi 

sistematis, yaitu proses pengamatan yang 

dilakukan dengan menggunakan pedoman 

sebagai instrumen pengamatan. Sehingga 

pada saat melakukan penelitian, pedoman 

observasi yang berisi daftar jenis kegiatan 

yang akan diamati telah disiapkan oleh 

penulis. 

                                                             
23 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm.199  
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Adapun pengertian Observasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan 

disertai pencatatan-pencatatan terhadap 

keadaan atau perilaku obyek sasaran. Metode 

observasi ini merupakan metode pendukung 

yang dilakukan dalam penilaian ini, karena 

dengan metode observasi penulis bisa 

mendapatkan informasi secara langsung dan 

juga memperoleh data secara lebih rinci dan 

jelas. Dalam pengumpulan data dan jenis 

observasi yang dilakukan adalah observasi 

partisipasi pasif, jadi dalam hal ini peneliti 

partisipasi pasif, jadi dalam hal ini peneliti 

dating ditempat kegiatan orang yang diamati, 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut. Untuk mengetahui kegiatan 

observasi yang dilakukan dapat dijabarkan 

melalui table berikut : 

 

Tabel 1.3 

 Pedoman Observasi 

 

No Observasi yang Dilakukan Subjek 

Observ

asi 

1 Faktor Penyebab 

Rendahnya Akhlak Peserta 

didik  

a Factor Eksternal 

 Lingkungan 

sekolah 

Peserta 

Didik 

Kelas 

VIII 

2 Kondisi Sekolah Sekola

h 
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b Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi atau ide 

melalui kegiatan tanya jawab, sehingga 

didapatkan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara adalah percakapan yang 

dilakukan dengan maksud tertentu dan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberi jawaban 

pertanyaan itu.. Pertanyaan yang akan 

diajukan tersebut harus sesuai dengan tema 

penelitian. 

 Adapun jenis wawancara yang 

digunakan di dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur merupakan 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan data, di dalam penelitian 

ini juga menggunakan wawancara semi 

terstruktur, peneliti dapat mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam tentang partisipan 

dalam menginterpertasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi di SMP N 01 Tulang 

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. Wawancara ini digunakan untuk 

mengetahui informasi secara langsung dari 

guru mengenai bagaimana akhlak peserta 

didik di dalam kelas dan apa saja factor yang 

menyebabkan rendahnya akhlak peserta didik 

kelas VIII Tersebut.  

Penulis akan melakukan kegiatan 

wawancara ini kepada pihak-pihak yang telah 
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terkait dalam penelitian ini, diantaranya guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan beberapa 

siswa kelas VIII. Saat melaksanakan kegiatan 

wawancara penulis harus menyesuaikan 

daftar pertanyaan yang telah disusun dengan 

waktu yang telah dijadwalkan bersama 

responden. Penulis akan membagi pertanyaan 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

pertanyaan pertama akan penulis tujukan 

untuk guru PAI dengan pertanyaan yang 

berkaitan tentang “Faktor penyebab 

Rendahnya Akhlak Peserta Didik Kelas VIII 

Di SMP N 01 Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Dan 

kelompok pertanyaan kedua akan penulis 

tujukan untuk para siswa terpilih dengan 

pertanyaan yang berkaitan tentang 

“tanggapan para siswa tentang kebiasaan 

siswa di dalam kelas ataupun di rumah yang 

mana dengan  jawaban siswa penulis bisa 

sedikit menilai perilaku atau akhlak siswa 

tersebut”. Dengan demikian penulis berharap 

wawancara dapat berjalan dengan lancar, dan 

data-data yang telah diperoleh sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

c Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2018:178), 

dokumentasi merupakan sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian, baik 

berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), 

dan karya-karya yang semuanya itu 

memberikan informasi bagi proses penelitian.  

Dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
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catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya.
24

 Dokumentasi yang dapat 

digunakan dalam penelitian dapat dijabarkan 

melaui tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.5  

Pedoman Dokumentasi 

 

No Dokumen Sumber Data 

1 Buku Catatan 

Perilaku Peserta 

Didik Kelas VIII Di 

SMP N 01 Tulang 

Bawang Udik 

Kabupaten Tulang 

Bawang Barat  

Guru PAI 

2 Sejarah sekolah, 

visi, misi, dan tujuan 

sekolah, struktur 

organisasi, kondisi 

peserta didik, 

kondisi guru, 

kondisi tenaga 

kependidikan, 

rombongan belajar, 

sarana dan prasarana 

Staff Tata 

Usaha 

 

5 Data dan Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer adalah adalah data yang 

didapatkan langsung dari subyek penelitian atau 

informan yang mumpuni dan memberikan informasi 

terkait topik penelitian. Data primer berarti data 

berupa opini subyek yang diamati dan diwawancara 

                                                             
24 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 234.  
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dengan kepala sekolah, guru bidang kesiswaan, guru 

pendidikan agama Islam, dan siswa. Sedangkan data 

sekunder adalah data kedua yang diperoleh secara 

tidak langsung oleh peneliti dari subyek 

penelitiannya, misalnya data yang diperoleh dari 

pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data 

dokumentasi atau data laporan berupa bukti catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip.
25

 

 

6 Teknik Analisis Data 

Adapun Analisis data menurut Noeng Muhadjir 

(1998: 104) adalah upaya dalam mencari dan menata 

secara sistematis catatan dari hasil observasi, 

wawancara, dan lain-lain untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti terhadap masalah yang sedang 

diteliti serta menyajikannya sebagai temuan bagi 

orang lain. Dalam meningkatkan pemahaman tersebut 

analisis harus dilanjutkan dengan berupaya mencari 

makna.
26

 

Dapat disimpulkan Dari pengertian tersebut maka 

dapat disimpulkan yaitu: Pertama, upaya mencari data 

maksudnya proses menuju ke lapangan untuk 

menemukan data-data yang diperlukan dan telah 

disiapkan tentunya. Kedua, menata secara sistematis, 

yaitu menyusun secara teratur hasil data penelitian 

yang telah ditemukan. Ketiga, menyajikan temuan 

yang telah diperoleh untuk orang lain. Keempat, 

mencari makna maksudnya menelaah secara terus 

menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang 

mengalihkan makna tersebut.  

                                                             
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , (Bandung 

: Alfabeta, 2016), hlm. 225.   
26 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 

33 (2018): hlm. 84  
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Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono 

(2018, hlm. 335) yaitu bersifat induktif, yakni suatu 

analisis berdasarkan data yang telah diperoleh, 

kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu atau 

menjadi hipotesis, dan berdasarkan hipotesis tersebut 

selanjutnya dicarikan data lagi sampai berulang-ulang 

hingga dapat disimpulkan hipotesis tersebut benar 

dapat diterima atau ditolak. Kemudian, Miles dan 

Huberman yang telah dikutip oleh Sugiyono (2018, 

hlm. 337) mengemukakan bahwa teknik pengolahan 

data kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahap 

diantaranya:
27

 

 

1) Data Reduction (Data Reduksi)  

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian, daya yang telah direduksi 

akan memberikan gamabran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti mengumpulkan 

data selanjutnya.  

2) Data Display (Penyajian Data)  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dengan 

medisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdssarkan 

apa yang telah dipahami tersebut.  

3) Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan 

dan Verifikasi) 

                                                             
27 Gamal Thabroni, “Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan 

Kuantitatif,” Serupa.id, 2021, https://serupa.id/teknik-analisis-data-penelitian-

kualitatif-dan-kuantitatif/.   

https://serupa.id/teknik-analisis-data-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/
https://serupa.id/teknik-analisis-data-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/
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Langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif, menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang masih dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya.
28

 

Menurut sugiyono menjelaskan suatu 

kesimpulan awal yang sudah dikemukakan 

masih bisa bersifat sementara, dan nantinya 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. 

Dalam tahap ini Penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, Kesimpulan pada 

penelitian kualitatif biasanya masih bersifat 

sementara, karena jika telah ditemukan 

sebuah bukti yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya maka 

kesimpulan data akan berubah. Namun, jika 

peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data dan ditemukan data yang 

valid dan konsisten maka kesimpulan tersebut 

akan menjadi kesimpulan yang telah teruji. 

 

 

I Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam memahami isi dari 

penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN Memuat penegasan judul, latar 

belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, 

                                                             
28

 Ibid, hlm. 252  
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tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.  

BAB II : KAJIAN PUSTAKA Merupakan bagian yang 

menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang memuat : Faktor Penyebab Rendahnya Akhlak 

Peserta Didik Kelas VIII Di SMP N 01 Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Berisikan 

tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran 

umum SMP N 01 Tulang Bawang Udik dan penyajian data 

dan fakta penelitian 

BAB IV :  
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BAB V 

PENUTUP 

A Kesimpulan 

Dari hasil wawancara dan Observasi yang telah di 

lakukan oleh peneliti di SMP N 01 Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Barat bahwa terdapat permasalahan tentang 

Akhlak Peserta didik di sekolah salah satunya adalah peserta 

didik kelas VIII berdasarkan wawancara dan observasi yang 

dilakukan menunjukan rendahnya Akhlak peserta didik ini 

meliputi: 

a.) Kurang nya Sopan Santun dalam bertutur kata 

(menggunakan bahasa gaul ) 

b.) Sikap Peserta Didik terhadap Teman Sebaya Saat Di 

dalam Kelas (melakukan bullying) 

c.) Berakhlak tidak baik Di Sekolah  

d.) Tidak mengerjakan Tugas sekolah 

e.) Melawan guru ketika ditegur 

f.) Berpenampilan kurang baik di sekolah 

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan dengan 

judul “Faktor Penyebab Rendahnya Akhlak Peserta Didik Kelas 

VIII Di SMP N 01 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang 

Bawang Barat” berdasarkan data yang di peroleh melalui hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang di dapat diambil 

kesimpulan factor-faktor penyebab rendahnya Akhlak peserta 

didik ada 5 faktor yaitu: 

1 Limgkungan Kelurga  

a.) Ekonomi orang tua 

b.) Pendidikan orang tua 

2 Kebiasaan  

3 Keinginan  

4 Media social 

5 Lingkungan Sekolah (Teman Sebaya) 
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Dalam hasil penelitian yang telah penulis lakukan di DI 

SMP N 01 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat bahwa factor yang paling mempengaruhi rendahnya akhlak 

peserta didik yaitu ada 5 faktor yang sudah dijelaskan di atas, dan 

apabila 5  hal tersebut tidak di perhatikan oleh guru dan orang tua 

maka peserta didik tidak akan berubah menjadi lebih baik dan 

mungkin saja akan menjadi lebih rendah lagi akhlaknya. Adapun 

upaya yan harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya akhlak 

peserta didik : 

1 Perlunya mengadakan seleksi atau pintar memilah 

kebudayaan asing yang masuk, agar hal-hal yang 

negative bisa dihindari 

2 Pendidikan Agama Islam, baik itu di dalam keluarga 

maupun di sekolah di intenfikasikan supaya kehidupan 

beragama dapat terjamin dan nilai nilai moral yang baik 

dapat menjadi bagian dari pribadi anak didik  

3 Perlu adanya konsultasi seperti bimbingan konseling 

untuk memantu peserta didik yang memerlukan 

bimbingan  

4 Dan anak anak yang memiliki akhlak atau perilaku yang 

kurang baik hendaknya guru memberikan tindakan yang 

tegas dengan mengikut sertakan orang tua peserta didik . 

5 Selain pihak sekolah perlunya orang tua untuk lebih 

mengawasi anak nya di rumah dalam bergaul serta 

menggunakan media social yang mana anak anak kelas 

VIII masih terbilang belum cukup umur, jika anak anak 

bermain media social dengan pengawasan orang tua 

maka anak tersebut tidak akan menggunakan media 

social untuk hal yang negative. 

B Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang ada di 

lapangan maka penulis dapat memberikan saran atau masukan 

yang mungkin berguna bagi Sekolah yang menjadi objek 

penelitian penulis (SMP N 01 Tulang Bawang Udik Kbaupaten 
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Tulang Bawang Barat). Sehingga dapat dijadikan sebuah acuan 

untuk memberikan pembinaan serta pengawasan yang lebih baik 

untuk generasi yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut, 

maka beberapa saran yang direkomendasikan penulis adalah 

untuk: 

1 Para peserta didik hendaknya menjadikan Agama sebagai 

pedoman dan petunjuk hidupny, pengendalian diri dari 

hal-hal yang menyimpan, baik dari aturan keluarg, 

masyarakat dan Agama. 

2 Untuk para guru untuk selalu senantiasa dalam 

membimbing dan mengawasi di lingkup sekolah, dengan 

memberi contoh yang baik dalam bersikap dan bertutur 

kata serta memberi pemahaman kepada anak anak 

dampak akhlak buruk bagi kehidupan di dunia dan 

akherat. 

3 Para orang tua agar untuk selalu membimbing anak dan 

memberikan perhatian serta kasih saying kepada anak, 

seperti mengawasi anak dalam bermain media social 

apabila anak di beri pengawasan maka anak tersebut 

tidak akan melakukan hal hal yang negative akan tetapi 

tidak hanya mengawasi saja orang tua harus memberikan 

pemahaman kepada anak mana yang harus dilakukan dan 

yang tidak boleh dilakukan hal ini agar anak terhindar 

dari akhlak yang buruk. Selain itu juga orang tua harus 

memberikan keluarga yang harmonis dan nyaman untuk 

anak di rumah, apabila kenyamanan di dapat oleh anak 

melalui orang tua maka anak tidak akan mnacri 

kesenangan di luar dengan melakukan hal hal yang 

buruk. Bisa kita lihat bahwa factor terbesar yang 

mempengaruhi akhlak anak ialah orang tua, orang tua 

sangat berperan penting dalam membmbing serta 

mendidik anak. 
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