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ABSTARAK

PEMBINAAN AKHLAK REMAJA DALAM KELUARGA MUSLIM DI DESA 
NEGERI RATU NGAMBUR KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN 

PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

Oleh
Rohmatulloh

Keluarga pada hakikatnya adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri 
dari suami dan istri, dan anak-anaknya. Namun pada kenyataan keluarga memiliki 
peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan pembinaan, 
pendidikan, serta pembimbing akhlak kepada anak-anaknya kearah kedewasaan 
spiritual, bersikap dan berprilaku. Peran dan tanggung jawab keluarga terutama 
terkait pembinaan dalam membiasakan, menumbuh suburkan serta memelihara nilai-
nilai akhlak karimah merupakan hal yang sangat urgen diberikan oleh keluarga. 
Berbicara masalah pembinaan akhlak tidak lepas dari masalah remaja, karena remaja 
inilah yang sangat membutuhkan bimbingan yang lebih banyak, dan salah satu untuk 
mengatur remaja adalah dengan pembinaan akhlak baik dari segi teori maupun 
prakteknya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagaimana 
pembinaan akhlak remaja dalam keluarga muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur 
Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahu pembinaan akhlak remaja yang dilakukan 
orang tua. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data untuk mendapatkan 
kesimpulan.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan metode reduksi data, display data, verifikasi data dan 
triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat keterbatasan 
dalam membina remaja, lemahnya konsistensi orang tua dalam membina akhlak
remaja, yang disebabkan minimnya tingkat pendidikan dan wawasan pemahaman 
orang tua dalam hal upaya membina akhlak remaja. Terlihat masih adanya beberapa 
reamaj yang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif.
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MOTTO

                               

                      

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; panjangnya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan. (Q.S. At Tahrim : 6).1

                                                
1 Depertemen Agama RI, Al Hidayah Al Qur’an Tafsir Per Kata, Tanggerang: PT Kalim, 

2010, h. 561.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian judul skripsi dengan maksud untuk menghindari kesalah 

pahaman dalam memahami judul skripsi “Pembinaan Akhlak Remaja Dalam 

Keluarga Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat Provinsi Lampung”. Adapun penjelasan istilah-istilah judul tersebut 

adalah:

1. Pembinaan Akhlak

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pembinaan berarti “pembaharuan atau 

penyempurnaan” dan “Usaha” tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

efisien dan efektif Untuk memperoleh hasil yang lebih baik.1

Sedangkan menurut Soepto dan westy Soemanto, Pembinaan adalah 

menunjukan kepada sesuatu kegiatan yang mempertahankan dan 

menyempurnakan apa yang telah ada.2

                                                
1 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka: 

2001), hlm. 152.
2 Aat Sufaat, dkk, Perencanaan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan 

remaja,: (Jakarta: Raja Grafindo 2008), hlm. 153
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Dilihat dari segi bahasa (etimologi), perkataan Akhlak adalah jamak dari kata 

khuluk, khuluk berarti budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, atau segala sesuatu 

yang sudah menjadi tabi’at.3 Sedangkan arti Akhlak secara istilah sebagai berikut; 

Ibnu Miskawih (w. 421 H/1030 M) mengatakan bahwa Akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara itu, Imam Al-Ghazali 

(1015-1111 M) mengatakan Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran.4

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akhlak adalah 

suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan telah menjadi 

kepribadian hingga dari situlah timbul berbagai perbuatan dengan spontan dan 

mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran.

2. Remaja

Remaja didefinisikan secara umum sebagai suatu priode dalam perkembangan 

yang dijalani seseorang yang terbentang semenjak berakhirnya masa kanak-

kanaknya sampai datangnya awal masa dewasanya, Secara tentatif pula para ahli 

umumnya sependapat bahwa rentangan masa remaja itu berlangsung dari sekitar 

                                                
3 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-10, 2011), 

hlm. 2.
4 Ibid., h. 3.
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11-13 tahun sampai 18-20 tahun menurut umur kalender kelahiran seseorang.5

Umur remaja dalam penelitian ini 13 tahun sampai 20 tahun.

3. Keluarga Muslim

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan 

pernikahan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena 

pernikahan.6

4. Desa Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

Provinsi Lampung.

Desa Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 

Lampung adalah sebuah desa yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penegasan judul dan maksud judul skripsi ini 

adalah mengetahui serta menyelidiki upaya Pembinaan Akhlak yang dilakukan 

oleh para orang tua dalam Keluarga Muslim di Desa Negeri Ratu Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

                                                
5 Achmad Juntika Nurihsan, Mubiar agustin, Dinamika Perkembangan Anak dan remaja 

Tinjauan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2013), h. 67.
6 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga sebuah 

Persfektif Pendidikan Islam, (Rineka Cipta, 2004), h. 16.
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun faktor yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut diatas 

adalah sebagai berikut:

1. Masalah pembinaan akhlak remaja merupakan persoalan penting yang harus 

mendapat perhatian serius karena akhlak adalah pondasi manusia menjadi 

manusia yang seutuhnya.

2. Kondisi akhlak remaja dalam keluarga muslim yang ada di Desa Negeri Ratu 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masih 

terbilang kurang baik. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui pembinaan 

akhlak dalam keluarga.

3. Keluarga merupakan pusat pembinaan bagi setiap anggota yang ada 

didalamnya, sehingga secara langsung pembinaan akhlak dalam keluarga 

adalah bagian dari penanaman misi diutusnya Rasulullah Saw yakni 

menyempurnakan akhlak manusia.

4. Kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas akhlak dalam anggota 

keluarga.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah satu-satunya mahluk yang dapat dididik, diarahkan, 

diberdayakan, serta dibina kearah kuantitas maupun kualitas yang lebih baik, dan 

membutuhkan pembinaan secara pribadi maupun secara kelompok. Maka dengan 
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pendidikan, pemberdayaan, maupun pembinaan manusia dapat mencapai tujuan 

hidupnya, yakni tujuan hidup yang di ridhoi Allah Swt sehingga meraih kemuliaan 

sebagai khalifah dimuka bumi ini. Karena pembinaan adalah proses terus menerus 

untuk memperluas pemberdayaan di berbagai lapisan, meningkatakan kualitas 

manusia, dan pengokohan kepribadian. 

Manifestasi dari Imam adalah akhlak yang mulia. Allah Swt berfirman dalam QS. 

Al Ankabut: 45

                      

                        

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) 
dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar. dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”7

Pembinaan untuk berakhlak baik merupakan suatu proses dalam mengupayakan 

penanaman nilai-nilai agama Islam.

Firman Allah swt yang mempertegas pentingnya melakukan upaya merubah dan 

melakukan perbaikan menuju tujuan yang lebih baik dalam meraih ridho Allah swt. 

Tertera dalam QS. Ar Ra’ad: 11

                                                
7 Departemen Agama RI, Terjemahan dan Tafsir Per Kata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir 

Ringkasan Asbabunnuzul Jalaluddin As Suyuthi Ringkasan Hadits Bukhori Muslim, (Bandung: Pondok 
Yatim Al Hilal), 2010, h.401.
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Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”8

Dari ayat di atas, memberikan penjelasan kepada kita tentang berakhlakul 

karimah. Bahwa kita harus berproses terus menerus (melakukan pembinaan), agar 

Iman benar-benar bermanifestasikan akhlak yang mulia, serta menjadi hamba yang 

senantiasa selalu berproses dalam membina dan terbina kearah perbaikan kebaikan. 

sehingga kita generasi-generasi muslim masa depan memiliki akhlak dan moral yang 

mulia dalam pandangan Allah swt. “yang mana medan pertama untuk pembentukan 

dan pembinaan  (Takwim) serta perubahan dimulai dari diri sendiri.”9

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pembinaan akhlak adalah 

aktivitas dalam upaya menjadikan sesuatu yang dibina menjadi baik akhlaknya, 

bahkan lebih baik dari sebelumnya. Karena akhlak merupakan salah satu misi mulia 

diutusnya Rasulullah saw. Allah swt berfirman dalam QS. Al Qolam: 4:

                                                
8 Ibid, h,250.
9 Mushthafa Masyur, Min Fiqhi Ad-Da’wah, Dar At-tauzi’wa Annasyr Al-Islamiyah, Abu 

Ridho, Fiqh Dakwah, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2012), h. 23
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Artinya: “Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang 
agung.”10

Ayat tersebut memberi petunjuk dan mengingatkan kepada manusia bahwa pada 

diri Rasulullah itu sudah terdapak contoh ahlak yang mulia. Jika hal tersebut 

dinyatakan di dalam Al Qur’an maka maksudnya adalah agar diamalkan. Caranya 

antara lain dengan mengikuti perintahnya dan mencintainya. Pengertian akhlak dapat 

merujuk pada beberapa pendapat diantaranya adalah.

Menurut Ibnu Miskawih, “Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan”.

Menurut Imam Al Ghazali, “Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.

Menurut Ibrahim Anis bahwa “Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, 

yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”.11

                                                
10 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 23
11 Ibid, h. 3



8

Keseluruhan definisi akhlak tersebut diatas tidak ada yang bertentangan, 

melainkan memilki kemiripan antara satu dan lainnya. Definisi-definisi akhlak 

tersebut secara substansial tanpak saling melengkapi. Dari ketiga pendapat tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong 

melakukan suatu perbuatan secara spontan tanpa pertimbangan dan proses berfikir 

terlebih dahulu dan tanpa unsure paksaan.

Dengan demikian perbuatan yang bersifat alami dan perbuatan yang dilakukan 

dengan tidak sengaja tidak termasuk perbuatan akhlaki, karena dilakukan tidak atas 

dasar pilihan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mengkaji suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar, kemauan sendiri, tidak terpaksa dan 

sungguh-sungguh, bukan perbuatan yang pura-pura. Perbuatan yang demikian 

selanjutnya diberi nilai baik atau buruk. Untuk menilai apakah baik atau buruk 

diperlukan pola tolak ukur, yang baik atau buruk menurut siapa dan apa ukurannya.

Imam Al Ghazali membagi tingkatan keburukan akhlak menjadi empat macam, 

yaitu :

1. Keburukan akhlak yang timbul karena ketidak sanggupan seseorang 

mengendalikan nafsunya, sehingga pelakunya disebut al jahi.

2. Perbuatan yang diketahui keburukannya, tetapi ia tidak bisa meninggalkannya 

karena nafsunya sudah menguasai dirinya, sehingga pelakunya disebut al jahil 

al dhollu.
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3. Keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang, karena pengertian baik 

baginya sudah kabur, sehingga perbuatan buruklah yang dianggapnya baik. 

Maka pelakunya disebut al jahil al dhollu al fasiq.

4. Perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada umunya, 

sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya, kecuali hanya 

kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. Orang 

yang melakukannya disebut al jahil al dhollu al fasiq al syarir.

Selanjutnya dalam menentukan perbutan yang baik dan buruk itu, Islam 

memperhatikan kriteria lainnya yaitu dari segi cara melakukan perbuatan itu, 

seseorang yang berniat baik, tapi dalam melakukannya menempuh cara yang salah, 

maka perbuatan tersebut dipandang tercela. Orang tua yang memukul anaknya hingga 

cacat seumur hidup tetap dinilai buruk, sungguhpun niatnya agar anak tersebut 

menjadi baik. Demikian pula seseorang yang mengeluarkan sedekah dianggap baik 

menurut agama, tetapi jika caranya dapat menyakiti hati sipenerima, maka perbuatan 

tersebut dinilai tidak baik.12

Namun demikian, Al Qur’an dan Sunnah bukanlah sumber ajaran yang ekslusif 

atau tertutup. Kedua sumber tadi bersikap terbuka untuk menghargai bahkan 

menampung pendapat akal pikiran, adat istiadat, dan sebagainya yang dibuat oleh

                                                
12 Ibid., h. 125.
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manusia, dengan catatan semuanya itu tetap sejalan dengan petunjuk Al Qur’an dan 

Sunnah.13

Seperti kita ketahui bahwa secara garis besar akhlak terbagi menjadi dua macam 

yakni: akhlak baik (Mahmudah) dan akhlak buruk (Mazmumah). Akhlak baik 

merupakan prilaku-prilaku yang mulia sesuai dengan syari’at ajaran agama islam. 

Sedangkan akhlak buruk meliputi segala prilaku maupun aktivitas yang tidak di 

ridhoi Allah swt. Serta akhlak buruk akan bernilai keburukan yang merugikan diri 

sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Bahkan dengannya Allah Swt tidak 

meridhoi manusia dan tidak akan menerimanya untuk masuk kedalam surga-Nya.

Selanjutnya dalam pembinaan akhlak ini, kelurga adalah ladang terbaik dalam 

penyemaian nilai-nilai akhlak. Orang tua memiliki peranan penting yang strategis 

dalam membiasakan atau mentradisikan nilai keagamaan, sehingga nilai-nilai agama 

dapat ditanamkan kedalam jiwa anak.

Keluarga menduduki posisi pertama, sebagai pelaku dalam melaksanakan 

aktivitas-aktivitas pembinaan. yang mana peran keluarga sebagai lembaga utama. 

Seperti yang diungkapkan oleh jalaluddin, “Sulit untuk mengabaikan peran keluarga 

dalam pendidikan.” Anak-anak sejak masa bayi hingga usia sekolah memilki 

lingkungan tunggal, yaitu keluarga.14 “Keluarga sangat berperan dalam pembentukan 

kepribadian anak yang menjadi generasi penerusnya, karena tujuan utama pendidikan 

                                                
13 Ibid’., h. 126.
14 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 265



11

Islam adalah membentuk kepribadian islami serta terciptanya akhlak dan moral yang 

baik”

Sebagaimana Ramayulis menyatakan bahwa “Perkembangan agama pada anak-
anak sangat penting, apabila mereka memahami ajaran agama dan telah terbiasa 
berdoa dan melakukan ibadah, serta memerlukan ketentuan agama dalam kehidupan 
sehari-hari sebelum memasuki usia remaja maka masalah pembinaan akhlak remaja 
akan lebih mudah karena mereka terlatih memahami printah agama dan menjauhi 
segala larangan-Nya.”15

Berdasarkan teori di atas pembinaan akhlak penting diupayakan untuk 

menjadikan generasi-generasi penerus yang kamil dan brakhlakul karimah.

Di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

Provinsi Lampung penulis mengadakan penelitian Pembinaan Akhlak Anak Dalam 

Keluarga Muslim. Orang tua dalam hal ini adalah merupakan objek penelitian.

Keadaan religiusitas keluarga di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ini secara garis besar sudah 

baik, dalam kata lain lingkungan desa tersebut adalah lingkungan yang kental dengan 

keagamaan, contohnya adanya kegiatan keagamaan yang rutin diadakan. Namun 

berbanding terbalik dengan keadaan remajanya, pergaulan yang bebas sudah menjadi 

suatu hal yang biasa. Maka disini, dalam keluarga tidak cukup hanya faktor 

lingkungan saja yang berperan, tetapi pengetahuan, perhatian yang cukup dan 

keteladanaan orang tua menjadi hal yang penting dalam pembinaan akhlak remaja. 

Karena pada masa remaja, mereka ada pada keingintahuan yang tinggi, mencari jati 

                                                
15 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 271-272
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diri, dan tingkat emosional yang terkadang susah untuk dikendalikan. Maka disini 

peran orang tua sangat penting untuk membimbing dan mengarahkan kehidupannya 

agar menjadi remaja yang berakhlak dan terarah.

Tabel I                                                                                                                      
Data Penduduk Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur      

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
1 Jumlah kartu keluarga 285
2 Jumlah remaja usia 13-20 tahun 221
3 Remaja laki-laki usia 13-20 tahun 81
4 Remaja perempuan usia 13-20 tahun 140
5 Remaja meminum minuman keras 17
6 Remaja bermain judi 29
7 Remaja perempuan yang tidak menutup aurat 80

Selain data diatas  yang penulis peroleh dari dokumentasi Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, munurut 

hasil wawancara penulis dengan tokoh agama, Bapak Majdi mengatakan bahwa, 

“Menurut saya untuk saat ini hanya beberapa remaja saja yang masih mengikuti cara 

ajaran agama atau berakhlakul karimah, namun sebagian masih besar cukup 

mengkhawatirkan.16

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dipahami bahwa adanya prilaku-prilaku 

yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Maka hal ini harus mendapatkan perhatian 

serius dan ekstra dari pihak keluarga dalam hal ini orang tua khususnya, para 

pendidik, serta segenap lapisan masyarakat, untuk mengupayakan Pembinaan Akhlak 

                                                
16 Wawancara, Bapak Majdi (Tokoh Agama) Jum’at 24 Febuari 2017, Desa Negeri Ratu 

Ngambur.
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dalam Keluarga Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalahnya 

adalah “Bagaimana Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim di Desa 

Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 

Lampung ?.”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pembinaan Akhlak remaja dalam keluarga yang 

dilakukan oleh orang tua.

b. Tujuan Khusus

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka, penulis ingin mengetahui 

bagaimana upaya pembinaan akhlak remaja dalam keluarga di Desa Negeri 

Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 

Lampung.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan yang positif bagi ilmu 

Pendidikan Agama Islam, khususnya pada bidang Akhlak.

b. Kegunaan Praktis

1) Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Desa 

Negeri Ratu Ngambur untuk menambah wawasan dan pencerahan 

rohani tentang mulianya berakhlakul karimah (Mahmudah)

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi para 

orang tua dan pendidik untuk lebih memperhatikan masa-masa kritis 

perkembangan anak.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembinaan Akhlak Bagi Remaja

Pembinaan akhlak harus sejalan dan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan 

manusia. Selain memungkinkan manusia untuk mengambil inspirasi dari Al-Qur’an 

dan As-Sunnah berupa metode-metode terbaik yang telah membina diri, 

mempertinggi, semangat, dan membuka manusia pada petunjuk ilahi dan peradaban 

islam. Jadi pembinaan akhlak merupakan suatu proses dalam mengupayakan 

penanaman nilai-nilaiagama islam.

1. Pengertian Akhlak

Istilah akhlak sudah sangat akrab ditengah kehidupan kita. Mungkin hampir 

semua orang mengetahui arti kata akhlak. karena perkataan tentang akhlak selalu 

dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Akan tetapi, agar lebih jelas dan 

meyakinkan, kata akhlak masih perlu untuk diartikan secara bahasa 

maupunistilah. Dengan demikian, pemahaman terhadap kata akhlak tidak sebatas 

kebiasaan praktis yang setiap hari kita dengar, tetapi sekaligus dipahami secara 

filosofis, terutama makna substansinya.

Kata “akhlaq” berasal dari bahasa Arab, yaitu jama’ dari kata “Khuluqun” 

yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 
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tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari

kata “khlaqa” atau “khalqun” artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan 

“Khaliq”, artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan, sebagaimana terdapat 

kata “al khaliq”, artinya pencipta dan “makhluq”, artinya yang diciptakan.

Sementara terdapat sejumlah sumber pada sudut pandang yang menunjukan 

kesamaan dalam mendefinisikan kata akhlak sebagai berikut:

a. Anis Mata

“Akhlak adalah nilai dan pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang 

mengakar dalam jiwa, lalu tanpak dalam bentuk tindakan dan prilaku yang 

bersifat tetap, natural, dan refleksi.”1

b. Abu Ali Muhammad Ibnu Ya’qub Miskawih

“Akhlak ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu.”2

c. Ibrahim anis

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan 

bermacam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran 

dan pertimbangan”.3

                                                
1 M. Anis Matta, Membentuk Karakter Cara Islam, (Jakarta: Al I’Tishom, 2006), h. 14.
2 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 3.
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d. Ibnu Maskawih

“Akhlak dalam sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.

e. Imam Al Ghazali

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan.”4

Sesuai dengan definisi akhlak diatas maka dapat dipahami bahwa akhlak 

merupakan manifestasi dari amal serta tindakan yang dilakukan manusia. 

Akhlak akan bernilai dan menampilkan unsur-unsur positif (Akhlak baik) 

maupun negatif (akhlak buruk), yang ada secara sepontan tanpa memerlukan 

pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Sehingga nilai-nilai akhlak baik 

ini tidak aka nada tanpa adanya proses pembinaan secara terus menerus dan 

konsisten untuk mewujudkannya.

Ruang lingkup akhlak islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran 

Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak 

diniah (Agama/Islami) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak 

terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-

                                                                                                                                          
3 M. Solihin dan M. Rosyid Anwar, Akhlak Tasawuf: Manusia, Etika dan Makna Hidup, 

(Bandung: Nuansa, 2005), h. 6.
4 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 3.
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tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa). Berbagai bentuk dan ruang 

lingkup akhlak Islami yang demikian itu terdapat dipaparkan sebagai berikut.5

1) Akhlak Terhadap Allah Swt

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa manusia 

perlu berakhlak kepada Allah. Pertama, Karena Allah-lah yang telah 

menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dari air yang 

ditumpahkan ke luar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk (Qs. At

Thariq, 86: 5-7). Dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa manusia 

diciptakan dari tanah yang kemudian diproses menjadi benih yang 

disimpan dalam tempat kokoh (rahim), setelah ia menjadi segumpal darah, 

segumpal daging, dijadikan tulang dan dibalut dengan daging, dan 

selanjutnya diberi roh (Qs. Al Mu’minun, 23: 12-13). Dengan demikian 

sebagai yang diciptakan sudah sepantasnya berterima kasih kepada yang 

menciptakannya.6

Kedua, karena Allah-lah yang telah memberikan perlengkapan panca 

indra, berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, 

disamping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia.

                                                
5 Abuddin Nata, op. cit., h. 149.
6 Ibid., h. 150.
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Ketiga, karena Allah-lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan 

sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan 

makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuha, air, udara, binatang ternak 

dan sebagainya.

Keempat, Allah-lah yang telah memuliakan  manusia dengan 

diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan.

Namun demikian sungguhpun Allah telah memberikan berbagai 

kenikmatan kepada manusia sebagaimana disebutkan diatas bukanlah 

menjadi alasan Allah perlu dihormati, Bagi Allah dihormati atau tidak, 

tidak akan mengurangi kemulian-Nya. akan tetapi sebagaimana manusia 

sudah sewajarnya menunjukan sikap akhlak yang pas kepada Allah.

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah. 

diantaranya dengan tidak menyekutukan-Nya, takwa kepada-Nya, 

mencintai-Nya, berusaha mencari keriddhoan-Nya, dan sebagainya. 

Sementara itu Quraish Shihab mengatakan bahwa titik tolak akhlak 

terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada tuhan selain 

Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji, demikian dengan sifat itu, 

jangankan manusia, malaikatpun tidak akan mampu menjangkaunya. 

Berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara banyak 

memuji-Nya.Selanjutnya sikap tersebut dilanjutkan dengan senantiasa 
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bertawakal, yakni menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang menguasai 

diri manusia.

2) Akhlak Terhadap Sesama Manusia

Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Qur’an berkaitan dengan 

operlakukan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan 

hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti 

membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang 

benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan 

menceritakan aib seseorang di belakangnya, tidak peduli aib itu benar atau 

salah, walaupun sambil memberikan materi kepada yang disakiti itu.

Disisi lain Al-Qur’an menekankan bahwa setiap orang hendaknya di 

dudukan secara wajar. Tidak masuk kerumah orang lain tanpa izin, jika 

bertemu saling mengucapkan salam, dan ucapan yang dikeluarkan adalah 

ucapan yang baik, jangan mengucilkan seseorang atau kelompok lain, 

berprasangka buruk, atau menceritakan keburukan seseorang, selain itu 

dianjurkan agar menjadi orang yang pandai mengendalikan nafsu amarah, 

mendahulukan kepentingan diri sendiri.7

                                                
7 Ibid., h. 151-152.
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3) Akhlak Terhadap Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang 

di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-

benda yang tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang di ajarkan Al-

Qur’an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai 

kholifah. Kekholifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya  dan manusia terhadap alam. Kekholifahan mengandung arti 

pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk 

mencapai tujuan penciptanya.

Dalam pandangan islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah 

sebelum matang, atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini 

berarti tidak member kesempatan kepada mahluk untuk mencapai tujuan 

penciptanya.

Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses 

yang sedang berjalan, dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. 

yang kemudian mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia 

tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan 

terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia 

sendiri.
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Binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa semuanya 

diciptakan oleh Allah dan menjadi milik-Nya, serta semuanya memiliki 

ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim 

untuk menyadari bahwa semuanya adalah “umat” Tuhan yang harus 

diperlakukan secara wajar dan baik.

2. Dasar dan Pembinaan Akhlak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata “dasar” berarti 

pokok, sumber, atau pangkal sesuatu pendapat (ajaran, aturan).8

Al-Qur’an dan hadits merupakan sumber hukum agama islam pertama dan 

utama yang mencakup semua aspek-aspek kehidupan dunia maupun akhirat. 

Sedangkan hadits merupakan gambaran secara luas mengenai akhlak, prilaku, 

maupun budi pekerti Rasulullah Saw yang bernilai mengimplementasikan, dan 

menjabarkan Al-Qur’an yang mulia. Kembali bahwa salah satu misi diutusnya 

Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Firman Allah QS. Al qalam: 4

          

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.   

Dari ayat diatas telah memberikan berita pada manusia bahwa Rasulullah Saw 

adalah manusia yang menjadi suri tauladan yang teramat baik (uswatun hasanah), 
                                                

8 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), h. 211.
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bagi seluruh umat manusia. Dan khususnya bagi orang-orang yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir.

“Tujuan dari pendidikan islam adalah membentuk dan membina orang-orang 
bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan mulia dalam tingkah 
laku serta perangainya, bersifat bijaksana, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan 
suci. Karena jiwa dari pendidikan islam adalah akhlak dan moral.”9

Kehidupan beragama salah satu diantara sekian banyak sektor harus 

mendapatkan perhatian besar bagi bangsa dibandingkan dengan sektor kehidupan 

yang lain. Sebab pencapaian pembangunan bangsa yang bermoral dan beradab 

dengan ditentuakn dari aspek kehidupan agama, terutama dalam hal pembinaan 

bagi generasi muda.10

Membangun kesadaran bagi generasi muda bukanlah hal yang gampang untuk 

tercapai secara maksimal, tetapi dalam pembinaan kesadaran yang menjadi hal 

pokok untuk dibangun. Kesadaran hendaknya disertai niat untuk 

menginfestasikan pemilikan nilai-nilai dari pada yang sudah dimiliki, sebab 

dengan cara tersebut akan mampu mewujudkan pemeliharaan yang dinamis dan 

berkesinambungan.11

Di dalam konteknya dengan suatu kehidupan beragama, makna pengertian 

pembinaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran 

                                                
9 Muhammad Athiyyah Al Abrasy, Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2003), h. 144.
10 Zakiyah Derajat, Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Mental, (Jakarta: PT Bulan 

Bintang, 1982), h. 12.
11 Abdul Mujib, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 

h. 199.
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memelihara secara terus menerus terhadap tatanan nilai agama agar segala prilaku 

kehidupannya senantiasa diatas norma-norma yang ada dalam tatanan itu. Namun 

perlu dipahami bahwa pembinaan tidak hanya berkisar pada usaha untuk 

mengurangi serendah-rendahnya tindakan-tindakan negatif yang dilahirkan dari 

suatu lingkungan yang bermasalah, melainkan pembinaan harus merupakan terapi 

bagi masyarakat untuk mengurangi prilaku buruk dan tidak baik dan juga 

sekaligus bisa mengambil manfaat dari potensi masyarakat, khususnya generasi 

muda. Dalam hal ini pembinaan dimaksudkan adalah keagamaan yang 

mempunyai sasaran pada generasi muda, maka tentu aspek yang ingin dicapai 

dalam hal ini adalah sasaran kejiwaan setiap individu, sehingga boleh dikatakan 

bahwa pencapaiannya adalah memiliki cirri khas dan keunikan tersendiri.

3. Macam-Macam Akhlak

Ada dua penggolongan akhlak secara garis besar, yaitu akhlak mahmudah dan 

akhlak mazmumah. Keduanya merupakan penggolongan mutlak dalam 

pembagian akhlak.

a. Akhlak Mahmudah

Akhlak yang baik atau akhlakul mahmudah/karimah yaitu sistem nilai 

yang menjadi asas perilaku yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah 

dan nilai-nilai alamiyah. Muhammad bin Abdillah As Sahim, umpamanya, 

menyebutkan bahwa diantara akhlak terpuji adalah bergaul secara baik dan 
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berbuat baik kepada sesama, adil, rendah hati, jujur, dermawan, tawakal, 

ikhlas, bersyukur, sabar, dan takut kepada Allah Swt.12

Adapun contoh dari sifat yang baik atau akhlak mahmudah adalah Al-

amanah (jujur), al afwu (pemaaf), al adl (adil), al alifah (disenangi), al-wafa

(menempati janji), al ifafah (memeliharadiri), al hayu (malu), as syaja’ah

(berani), al quwwah (kuat), as shobru (sabar).13

b. Akhlak Mazmumah

Apabila tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk, 

maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk.14

A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, menyebutkan bahwa segala 

bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji disebut akhlak tercela. 

Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak 

keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia.15

Adapun macam-macam akhlak tercela:

1) Syirik

Syirik secara bahasa adalah menyamakan dua hal, sedangkan menurut 

pengertian istilah, terdiri atas definisi umum dan definisi khusus. Definisi 

                                                
12 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 89.
13 Ibid, h. 98.
14 Zainudin ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 30.
15 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 121.
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umum adalah menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hal-hal secara 

khusus dimiliki Allah. Ada tiga macam syirik berdasarkan definisi umum, 

yaitu: 

a) Asy-Syirk fi Ar-Rububiyyah, yaitu menyamakan Allah Swt. Dengan 

makhluk-Nya mengenai sesuatu berkaitan dengan pemeliharaan 

alam

b) Asy-Syirk fi Al-Asma’qa Ash-Shifat, yaitu menyamakan Allah 

dengan makhluk-Nya mengenai nama dan sifat.

c) Asy-Syirk fi Al-Uluhiyyah, yaitu menyamakan Allah Swt. Dengan 

mahluk-Nya mengenai ketuhanan.16

Team Ulama Menyebutkan, Adapun definisi syirik secara khusus 

adalah menjadikan sekutu selain Allah swt. dan memperlakukannya 

seperti Allah Swt. Seperti berdo’a dan meminta syafaat.17

Team Ulama Menyebutkan, Syirik ada dua macam: yaitu Syirik Akbar 

(syirik besar) dan syirik ashgar (syirik kecil). Syirik akbar adalah 

menjadikan sekutu selain allah Swt. lalu menyembahnya. Pelakunya 

keluar dari islam dan segala amal baiknya terhapus. Jika mati dalam 

                                                
16 Ibid., h. 122.
17 Ibid., h. 122.
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keadaan seperti itu, ia akan abadi dalam neraka jahannam. Siksaannya 

tidak akan diringankan sedikitpun.18

Adapun syirik ashgar adalah setiap perbuatan yang menjadi perantara 

menuju syirik akbar, atau perbuatan yang dicap syirik oleh nash, tetapi 

tidak sampai mencapai derajat syirik akbar.19

Perbedaan antara syirik akbar dan syirik kecil dapat dijelaskan sebagai 

berikut:

a) Syirik besar tidak akan diampuni Allah Swt, kecuali melalui tobat 

yang sebenarnya, sedangkan syirik kecil diampuni atau tidaknya 

bergantung pada kehendak-Nya.

b) Syirik besar akan menghapus seluruh amal baik, sedangkan syirik 

kecil tidak sampai menghapus seluruh amal baik, kecuali 

perbuatan-perbuatan yang menyertainya.

c) Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama islam, 

sedangkan syirik kecil tidak.

d) Syirik besar menyebabkan pelakunya abadi dalam neraka, 

sedangkan syirik kecil sama seperti dosa-dosa lainnya. 

                                                
18 Ibid., h. 123.
19 Ibid., h. 123.
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Dasar larangan berbuat syirik adalah ayat berikut. Allah Swt berfirman 

QS. An-Nisa: 110

                       

            

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan 
dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 
mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa 
yang besar.”

(1) Kufur

Kufur secara bahasa berarti menutupi. Kufur merupakan kata 

sifat dari kafir. Jadi, kafir adalah orangnya, sedangkan kufur 

adalah sifatnya. Menurut syara, kufur adalah tidak beriman kepada 

Allah Swt. dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakan atau tidak 

mendustakan.

(2) Nifak dan Fasik

Secara bahasa, nifak lubang tempat keluarnya yarbu (binatang 

sejenis tikus) dari sarangnya. Jika ia dicari dari lubang yang satu, 

ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula, kata nifak 
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berasal dari kata yang berarti lubang bawah tanah tempat 

bersembunyi.20

Adapun nifak menurut syara, artinya menampakan islam dan 

kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. 

Dengan kata lain, nifak adalah menampakan sesuatu yang 

bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam hati. 

Dinamakan demikian karena pelakunya masuk Islam melalui satu 

pintu, lalu keluar dari pintu yang lain. Atas dasar itu, Allah Swt. 

Mengingatkan bahwa orang-orang munafik itu orang-orang fasik.

4. Faktor-Faktor Pembentukan Akhlak

Pada dasarnya, akhlak berkaitan sangat erat dengan nilai-nilai dan norma-

norma. Juga seperti telah dikemukakan bahwa akhlak terbentuk melalui proses 

pembiasaan sehingga terbentuk karakter yang selaras dengan niai-nilai yang 

berlaku dalam suatu lingkungan.

a. Faktor Internal21

1) Insting atau Naluri

Insting adalah karakter yang melekat dalam jiwa seseorang yang 

dibawanya sejak lahir. Tetapi karakter ini dipandang masih primitive fan 
                                                

20 Ibrahim Anis dkk., Al-Mu’jamul Wasith, Juz ll, Cet. lll, Al-Maktab Al-Islamiyah, hlm. 942.
21 M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern Membangun Karakter Generasi Muda, 

(Bandung: Marja, 2012), h. 27-28
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harus dididik dan diarahkan. Maka akallah yang mendidik dan 

mengarahkannya. Para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi 

sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, yang 

utamanya antara lain adalah naluri makan (nutritive instinct) dimana 

manusia lahir telah membawa hasrat makan tanpa didorong oleh orang 

lain, dan naluri berjodoh (sexual instinct).

Oleh karena itu, dalam Al-Qur’an surat Al-Imran: 14 disebutkan,

                      

                        

                    

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 
yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

2) Adat/Kbiasaan

Adat/Kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga 

menjadi kebiasaan.
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3) Keturunan 

Maksudnya adalah berpindahnya sifat-sifat tertentu dari orang tua 

kepada anak. Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi 

orang tuanya. Kadang-kadang anak mewarisi sebagian besar sifat orang 

tuanya.

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan Alam

Alam yang melingkupi manusia merupakan factor yang 

mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Lingkungan alam 

dapat mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawanya. 

2) Lingkungan Pergaulan 

Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, manusia selalu berhubungan 

satu dengan yang lain. Itulah sebabnya manusia membutuhkan pergaulan. 

Dengan adanya pergaulan, manusia bisa saling mempengaruhi, seperti 

dalam pemikiran, sifat dan tingkah laku. Lingkungan pergaulan ini 

meliputi lingkungan keluarga/rumah, lingkungan sekolah/tempat kerja.

3) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan akhlak anak. Maka 
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dari itu supaya anak tidak terpengaruh ke hal-hal yang negative maka 

harus diberi bekal ilmu pengetahuan agama. Jadi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi selain punya hal positif juga mempunyai 

dampak negatif. Oleh sebab itu kita harus membedakan apa yang kita 

harus kerjakan dan mana yang harus ditinggalkan.

Banyak faktor yang menyebabkan generasi muda terjerumus dalam 

dekadensi moral. Faktor yang dominan dalam hal ini ialah pengaruh 

rumah tangga, lingkungan, teman sebaya, serta factor-faktor lainnya yang 

muncul diluar diri mereka. Untuk menjaga jangan sampai generasi muda 

terjerumus ke jurang dekadensi moral, maka seluruh penanggung jawab 

pendidikan harus bertanggung jawab, seperti orang tua, guru dan tokoh 

masyarakat. 

5. Metode Pembinaan Akhlak

Islam telah meletakkan prinsip dan metode dalam mengembangkan 

kepribadian anak, baik dalam aspek akidah, akhlak, fisik, mental, spiritual, 

maupun sosial. Prinsip dan metode tersebut seperti kita lihat adalah merupakan 

prinsip-prinsip yang jelas, mudah dilaksanakan, dan bertujuan baik. Mereka akan 

mencapai kekuatan akidah, keluruhan akhlak, kekuatan jasmani, dan kematangan 
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akal. Dengan demikian, kejayaan dan kemuliaan islam akan kembali, dan sejarah 

kebesaran nenek moyang kita yang sholeh akan terulang.22

Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula 

dilihat dari perhatian islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan 

daripada pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah yang akan lahir 

perbuatan-perbuatan baik yang pada tahap selanjutnya akan mempermudah 

menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia, lahir 

dan batin.

Perhatian Islam dalam pembinaan akhlak selanjutnya dapat dianalisis pada 

muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam. Ajaran Islam 

tentang keimanan misalnya sangat berkaitan erat dengan mengerjakan 

serangkaian amal shalih dan perbuatan terpuji. Iman yang tidak disertai dengan 

amal sholih dinilai sebagai iman yang palsu, bahka dianggap sebagai 

kemunafikan.23 Firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 8 sebagai berikut :

                         

Artinya: “Di antara manusia ada yang mengatakan. Kami beriman kepada Allah 
dan Hari kemudian, pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-
orang yang beriman”.

                                                
22 Abdullah Nasih Ulwan, Tabiyatul Aulad Fil Islam, Jamaludin Miri, Pendidikan Anak 

Dalam Islam, (Bandung: Darus Salam, 2007), h. 337.
23 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.159.
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Firman Allah dalam QS. Al Hujarat ayat 15

                        

                   

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang 
yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka 
tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa 
mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”.

Ayat-ayat diatas menunjukan dengan jelas bahwa iman yang dikehendaki 

islam bukan iman yang hanya sampai pada ucapan dan keyakinan, tetapi iman 

yang disertai dengan pembuatan dan akhlak yang mulia, seperti tidak ragu-ragu 

menerima ajaran yang dibawa Rasul, mau memanfaatkan hartta dan dirinya untuk 

berjuang di jalan Allah dan seterusnya. Ini menunjukan bahwa keimanan harus 

membuahkan akhlak, dan juga memperlihatkan bahwa islam sangat 

mendambakan terwujudnya akhlak yang mulia. 

Pembinaan akhlak dalam Islam juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun 

iman. Hasil analisis Muhammad al ghazali terhadap rukun Islam yang lima telah 

menunjukan dengan jelas, bahwa dalam rukun Islam yang lima itu terkandung 

konsep pembinaan akhlak. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapakan dua 

kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi 

bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung 

pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan 
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tuntunan Allah. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasul-Nya 

sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik.24

Selanjutnya rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan shalat lima waktu. 

Shalat yang dikerjakan akan membawa pelakunya terhindar dari perbuatan yang 

keji dan mungkar.

Selanjutnya dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat juga mengandung 

didikan akhlak, yaitu agar orang yang melaksanakannya dapat membersihkan 

dirinya dari sifat kikir, mementingkan diri sendiri, dan membersihkan hartanya 

dari hak orang lain, yaitu hak fakir miskin dan seterusnya. Muhammad Al Ghazali 

mengatakan bahwa hakikat zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan 

mengangkat derajat manusia kejenjang yang lebih mulia.

Pelaksanaan zakat yang berdimensi akhlak yang bersifat sosial ekonomis ini 

dipersubur lagi dengan pelaksanaan shodaqoh yang bentuknya tidak hanya materi, 

tetapi juga non materi. Hadits Nabi dibawah ini menggambarkan shodaqoh dalam 

hubungan dengan akhlak yang mulia.

“Senyumanmu (bermuka manis) untuk saudaramu adalah shodaqoh, dan 
amar ma’ruf serta nahi munkarmu juga shodaqoh, dan memberikan petunjuk 
kepada laki-laki (atau kepada siapa saja) yang ada dibumi yang sedang sesat, 
bagimu shodaqoh. dan (apabila engkau suka) menyingkirkan bahu, duri atau 
tulang-tulang yang mengganggu jalan bagimu juga merupakan shodaqoh”. (HR. 
Bukhari).

                                                
24 Ibid., h. 160.
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Begitu juga Islam mengajarkan puasa sebagai rukun Islam yang keempat, 

bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dalam waktu yang 

terbatas, tetapi lebih dari itu merupakan latihan menahan diri dari keinginan 

melakukan perbuatan keji yang dilarang. Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw 

mengingatkan:

“Bukanlah puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi 
bahwasanya puasa itu menahan diri dari perkataan-perkataan kotor dan 
omongan-omongan yang keji. Kalau ada seorang dating kepadamu memarahi 
dan mengatakan engkau bodoh (dan sebagainya), katakanlah, “aku sedang 
berpuasa”.” (HR. Ibn Khuzaimah).

Selanjutnya rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji 

ini pun nilai pembinaan akhlaknya lebih besar lagi dibandingkan dengan nilai 

pembinaan akhlak yang ada pada ibadah rukun Islam lainnya. hal ini bisa 

dipahami karena ibadah haji adalah ibadah dalam Islam bersifat komprehensif 

yang menuntut persyaratan yang banyak, yaitu disamping harus menguasai 

ilmunya, juga harus sehat fisiknya, ada kemauan keras, bersabar dalam 

menjalankannya dan harus mengluarkan biaya yang tidak sedikit, serta rela 

meninggalkan tanah air, harta kekayaan dan lainnya. Hubungan ibadah haji 

dengan pembinaan akhlak ini dapat dipahami dari firman Allah Swt dalam QS. Al 

Baqarah: 197 sebagai berikut:
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Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa 
yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka 
tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam 
masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, 
niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-
baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang 
yang berakal”.

Berdasarkan analisis  yang didukung dalil-dalil Al-Qur’an dan al Hadits 

tersebut diatas, kita dapat mengatakan Islam sangat memberi perhatian yang besar 

terhadap pembinaan akhlak, termasuk cara-caranya. Hubungan antara rukun Iman 

dan rukun Islam terhadap pembinaan akhlak sebagaimana digambarkan diatas, 

menunjukan bahwa pembinaan akhlak yang ditempuh Islam adalah menggunakan 

cara atau sistem yang integrated, yaitu sistem yang  menggunakan berbagai 

sarana peribadatan dan lainnya secara simultan untuk diarahkan pada pembinaan 

akhlak.

Oleh karena itu minimal ada 6 (enam) metode pembinaan akhlak dalam 

persfektif Islam, metode yang diambil dari Al-Qur’an dan Hadits:
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a. Metode Teladan

Teladan adalah suatu yang pantas untuk diikuti, karena mengandung nilai-

nilai kemanusiaan sebagai firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

                         

         

Artinya: “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”.

Aplikasi metode teladan, diantaranya adalah tidak menjelek-jelekkan 

seseorang, menghormati orang lain, membantu orang yang membutuhkan 

pertolongan, berpakaian yang sopan, tidak berbohong, menepati janji, 

membersihkan lingkungan, dan lain-lain yang paling penting orang yang 

diteladani, harus berusaha berprestasi dalam bidang tugasnya.

b. Metode Pembiasaan 

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah biasa. Dalam kamus 

umum bahasa Indonesia, biasa artinya lazim atau umum seperti sedia kala 

sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Aplikasi metode pembiasaan tersebut diantaranya adalah, terbiasa dalam 

keadaan berwudu, terbiasa tidak tidur malam dan bangun tidak kesiangan, 
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terbiasa membaca Al-Qur’an, sholat berjamaah di masjid/musholla, terbiasa 

makan dengan tangan kanan, dan lain-lain. Pembiasaan yang baik adalah 

metode yang ampuh untuk meningkatkan akhlak peserta didik.

c. Metode Nasehat

Kata mau’izhah berasal dari kata wa’zhu, yang berarti nasehat yang 

terpuji, memotivasi untuk melaksanakannya  dengan perkataan yang lembut. 

Aplikasi metode nasehat diantaranya adalah, nasehat dengan argument logika, 

Nasehat tentang keuniversalan Islam, nasehat yang berwibawa, nasehat dari 

asfek hukum, nasehat tentang “amal ma’ruf nahi mungkar”, nasehat tentang 

amal ibadah dan lain-lain. Namun yang paling penting, si pemberi nasehat 

harus mengamalkan terlebih dahulu apa yang dinasehatakan tersebut, kalau 

tidak demikian, maka nasehat hanyaakan menjadi lips-service.

d. Metode Cerita

Al-Qur’an dalam mengajar manusia selalu menggunakan cerita, yaitu 

cerita orang-orang berakhlak mulia dan cerita orang-orang yang berakhlak 

tercela. Cerita orang yang berakhlak mulia misalnya meliputi cerita para nabi, 

orang-orang saleh dan orang-orang yang teguh imannya dalam menghadapi 

berbagai cobaan. dan cerita orang yang berakhlak tercela yang meliputi cerita 

orang-orang sombong, angkuh, dan terlalu mencintai harta dan kekayaan 

dunia hingga lupa kepada Allah.
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e. Metode Amtsal (Perumpamaan)

Metode perumpamaan adalah metode yang banyak dipergunakan dalam 

Al-Qur’an dan Hadits untuk mewujudkan akhlakul karimah. disarankan untuk 

mencari perumpamaan yang baik, ketika berbicara dengan anak didik, karena 

perumpamaan itu akan merekat pada pikirannya dan sulit dilupakan.

f. Metode Tsawab (Ganjaran)

Armai Arif dalam bukunya, Pengantar Ilmu dan Metodelogi Pendidikan 

Islam, menjelaskan tsawab itu sebagai hadiah, hukuman. Metode ini juga 

penting dalam pembinaan akhlak, karena hadiah dan hukuman sama artinya 

dengan reward and punishment dalam pendidikan Barat. Hadiah bisa menjadi 

dorongan spiritual dalam bersikap baik, sedangkan hukuman dapat menjadi 

remote control, dari perbuatan tidak terpuji.

B. Masa Remaja dan Permasalahan Remaja

1. Pengertian Remaja

Masa remaja adalah masa dimana terjadi perubahan-perubahan yang sangat 

berarti dalam segi fisiologis, emosional, sosial dan intelektual, dimana masa 

remaja seseorang seolah-olah baru terlahir karena banyaknya perubahan terutama 

fisik. Lebih jauh lagi masa remaja sering digambarkan seperti orang yang tidak 

menentu, emosional, tidak menentu, tidak stabil, dan sukar diramalkan.
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2. Ciri-ciri serta Permasalahan Remaja

Seperti halnya dengan semua priode yang penting selama rentang kehidupan, 

masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan priode 

sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut akan dijelaskan secara singkat 

dibawah ini.

a. Masa remaja sebagai priode yang penting

Semua priode dalam rentang kehidupan adalah penting, namun kadar 

kepentingannya berbeda-beda Ada beberapa priode yang lebih penting dari 

pada beberapa periode lainnya, karena akibatnya yang langsung terhadap 

sikap dan prilaku, dan ada lagi yang penting karena akibat jangka panjangnya. 

Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang 

teteap penting. Ada periode yang penting karena akibat fisik dan ada lagi 

karena akibat psikologis. Pada periode remaja kedua-duanya sama-sama 

penting.

b. Masa remaja sebagai periode peralihan

Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berubah dari apa yang telah 

terjadi sebelumnya, tetapi lebih-lebih sebuah peralihan dari satu tahap 

perkembangan ke tahap berikutnya. Artinya, apa yang telah terjadi 

sebelumnya akan meninggal bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan 

yang akan datang. Bila anak-anak beralih dari masa kanak-kanak ke masa 
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dewasa, anak-anak harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-

kanakan dan juga harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk 

menggantikan prilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan.

c. Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan prilaku selama masa remaja sejajar 

dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan 

fisik terjadi dengan pesat, perubahan prilaku dan sikap juga berlangsung 

pesat. Kalau perubahan fisik menurun maka perubahan sikap dan prilaku juga 

menurun.

Ada empat perubahan yang sama yang hampir bersifat universal yaitu:

1) Meningginya emosi, yang intensitasnya bargantung pada tingkat 

perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Karena perubahan emosi 

biasanya terjadi lebih cepat selama masa awal remaja, maka 

meningginya emosi lebih menonjol pada masa awal remaja.

2) Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok 

sosial untuk diperankan, menimbulkan masalah baru. Bagi remaja 

muda, masalah baru yang timbul tampaknya lebih banyak dan lebih 

sulit di selesaikan dibandingkan masalah yang dihadapi sebelumnya. 

Remaja akan tetap merasa ditimbuni masalah, sampai ia sendiri 

menyelesaikannya menurut kepuasannya.
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3) Dengan berubahnya minat dan pola prilaku, maka nilai-nilai juga 

berubah. Apa yang pada masa kanak-kanak dianggap penting, 

sekarang setelah hampir dewasa tidak penting lagi. Misalnya, sebagian 

besar remaja tidak lagi menganggap bahwa banyaknya teman 

merupakan petunjuk popularitas yang lebih penting dari pada sifat-

sifat yang dikagumi dan dihargai oleh teman-teman sebaya. Sekarang 

mereka mengerti bahwa kualitas lebih penting dari pada kuantitas.

4) Sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. 

Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering 

takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan 

mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut.

C. Keluarga dan Perannya dalam Pembinaan Akhlak

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah satu kesatuan (entity) suatu system dan organisme.25

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan 

manusia.26 Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa keluarga merupakan 

masyarakat alamiah yang pergaulan antara anggotanya bersifat kekal. Dalam 

lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Disini pendidikan berlangsung 

dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya, 

                                                
25 Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga (family Conseling), (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

148.
26 Ibid., 286.
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artinya tanpa harus diumumkan terlebih dahulu agar diketahui dan diikuti seluruh 

anggota keluarganya.27

2. Tanggung Jawab dan Kewajiban Keluarga

Secara umum tanggung jawab dan kewajiban itu adalah menyelenggarakan 

pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak dalam rumah tangga. Allah 

memerintahkan dalam QS. At Tahrim: 6 sebagai berikut :

                           

                          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Menurut Nasihin Ulwan tanggung jawab keluarga (orang tua) terdiri dari:

a. Tanggung jawab pendidikan iman, seperti membuka kehidupan anak 

dengan kalimat Laa Illaaha Illaallaah, mengenalkan hokum-hukum halal 

dan haram kepada anak sejak dini, menyuruh anak beribadah ketika telah 

memasuki usia tujuh tahun, serta mendidik anak untuk mencintai rasul, 

keluarganya dan membaca Al Qur’an.

                                                
27 Ibid., 34-35.
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b. Tanggung jawab pendidikan moral, seperti mencegah dan menghindari 

anak dari perbuatan-perbuatan negatif dan tidak terpuji yakni suka 

berbohong, suka mencuri, suka mencela dan mencemooh.

c. Tanggung jawab pendidikan fisik, yaitu kewajiban memeberikan nafkah 

kepada anak, mengikuti aturan-aturan yang sehat dalam makan, minum, 

dan tidur, melindungi diri dari penyakit menular, pengobatan terhadap 

penyakit, membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam 

ketangkasan, membiasakan anak bersikap tegas dan menjauhkan dari 

pengangguran, penyimpangan, dan kenakalan, seperti merokok, minum-

minuman keras dan narkotika, berzina dan homo seksual.

d. Tanggung jawab pendidikan rasio, seperti kewajiban mengajar, 

menumbuhkan kesadaran berpikir dan pemeliharaan kesehatan rasio.

e. Tanggung jawab pendidikan kejiwaan, yakni mencegah dan menghindari 

anak dari kejiwaan-kejiwaan yang negatif seperti sikap dan watak minder, 

penakut, hasud, pemarah, dan lain sebagainya.

f. Tanggung jawab pendidikan sosial, yakni penanaman prinsip dasar 

kejiwaan yang mulia, memelihara hak orang lain seperti hak orang tua, 

sanak saudara, tetangga, guru teman, dan hak terhadap orang yang lebih 

tua.
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3. Peran Keluarga dalam Pembinaan Akhlak

Keluarga adalah ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai agama. Orang 

tua memilki peranan yang strategis dalam menstradisikan ritual keagamaan 

sehingga nilai-nilai agama dapat ditanamkan kedalam jiwa anak. Anak-anak dan 

remaja yang memiliki ketahanan diri, biasanya merupakan produk dari orang tua 

yang berhasil membangun ketahanan keluarga.

a. Masa persiapan mendidik

Menurut ajaran Islam, persiapan mendidik anak dimulai sejak pemilihan 

jodoh, yaitu ketika memilih isteri atau suami.28

b. Masa mendidik anak secara aktif

Setelah diketahui bahwa isteri sudah positif mengandung, pendidikan anak 

sudah harus dimulai secara aktif melalui ibunya. Dari segi pertumbuhan dan 

kesejahteraan fisiknya, janin dalam kandungan dijaga melalui pemenuhan 

makanan dan peliharaan kesehatan ibunya. Adapun dari segi psikologinya, 

janin tersebut dipelihara melalui pembinaan suasana rumah tangga sedemikian 

rupa sehingga ibu yang mengandungnya tetap merasakan ketenteraman, 

kenyamanan dan kesetabilan emosi.29

                                                
28 M. Siddik, Pendidikan Agama Luar Sekolah, (Bandung Lampung: IAIN Fakultas Tarbiyah, 

2005), h. 2-5.
29 M. Siddik, Op. Cit., h. 15.
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4. Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim

Setiap keluarga yang mempunyai anak pasti menghendaki anak-anaknya 

tumbuh menjadi baik secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Untuk itu 

Islam sebagai agama Allah yang memberikan petunjuk dan pedoman kepada 

manusia dalam menjalani hidupnya di dunia, memberikan pedoman-pedoman 

secara rinci dan bersifat aksiomatis mengenai pendidikan anak dan remaja.

Menurut Ahmad Tafsir mengenai pendidikan akhlak sama saja dengan 

pendidikan keimanan, bahkan kunci keberhasilan pendidikan akhlak terletak pada 

keberhasilan pendidikan keimanan. Upaya melakukan pendidikan serta 

pembinaan akhlak sama dengan keimanan, yaitu dengan mengkondisikan 

kehidupan keluarga menjadi kehidupan keluarga muslim yang dalam segala hal. 

Membiasakan anak-anak untuk pergi kemasjid seperti ikut solat dan mengaji 

sejak kecil, mengadakan pengajian dirumah, mushola, masjid, seperti bersolawat, 

doa-doa, atau membaca Al Qur’an dan lain-lain, pada saat liburan ada bagusnya 

anak di masukan kedalam pesanteren kilat, dan libatkanlah anak-anak dalam 

setiap kegiatan keagamaan.30

Menurut Muhammad Thalib, Adapun pembinaan akhlak dalam keluarga 

yaitu:

                                                
30 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2000), h. 187.
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a. Pengajaran moral hendaknya selalu berjalan berdampingan dengan 

pengajaran agama. Oleh karena itu, member kesaksian dari ayat-ayat Al 

Qur’an, hadits-hadits atau biografi orang-orang suci dan solih mempunyai 

pengaruh besar terhadap anak.

b. Segi moral yang hendak kita ajarkan kepada anak khususnya remaja 

hendaklah ada kaitannya dengan problem yang diahadapi anak, dan 

dirasakan himpitannya. Dengan demikian, akhlak dalam pandangan anak 

akan menjadi media untuk mengatasi problem prilakunya, dan untuk 

mengatur hubungan sosialnya.

c. Contoh-contoh teladan yang kita dapat buat untuk anak hendaknya kita 

ambil dari kenyataan yang dialaminya.

d. Hendaknya kita tidak menyampaikan definisi-definisi baku berupa 

pemikiran-pemikiran yang serius semata atau istilah filsafat yang tidak 

bisa dimengerti nilainya oleh anak.

e. Harusnya selalu dikaitkan antara sebab dilakukannya suatu akhlak tertentu 

yang nyata dengan akibat-akibatnya.

f. Pengajaran akhlak hendaklah mengarah pada pemikiran apa yang 

seharusnya dilakukan.

g. Salah satu kaidah yang cukup terkenal dalam ilmu jiwa adalah bahwa 

sendirian itu lebih kuat dari pada terus terang, oleh karena itu hendaklah 

kita berpegang pada kaidah ini dalam menanamkan prinsip-prinsip moral.
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h. Gunakanlah metode perbandingan dan korelasi kapan saja ada kesempatan 

untuk itu, agar pengetahuan anak mengenai akhlak tertanam benar-benar 

dalam pikirannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah “satu cara atau teknik/langkah yang dilakukan dalam proses 

peneliti”.1 Sedangkan penelitian adalah “sebagai upaya/usaha dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran”.2

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian 

adalah suatu cara atau langkah yang harus ditempuh secara sistematis, terarah dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka peneliti ini merupakan kajian yang 

mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai Pembinaan Akhlak 

Remaja Dalam Keluarga Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, dengan pendekatan kualitatif.

                                                
1 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

hlm. 24
2 Ibid., hlm. 24.



51

Pendekatan kualitatif menurut menurut Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif 

adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa 

ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati.3 Menurut Best, seperti 

yang dikutip sukardi adalah metode penelitian yang berusaha menggambarakan dan 

menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya. Demikian juga Prasetya 

mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan fakta 

apa adanya.4

Dari pendapat diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggambarkan suasana yang sangat alami karena penelitian 

terjun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian terkait Pembinaan Akhlak 

Remaja Dalam Keluarga Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu 

memilih orang yang dianggap mempunyai pengetahuan terhadap objek yang diteliti, 

                                                
3 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2005), hlm. 157.
4 Sumadi Suryabrata, Op. Cit., hlm. 39.
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sehingga dapat membuka jalan untuk meneliti lebih dalam dan lebih jauh mengenai 

Pembinaan Akhlak anak dalam Keluarga Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

dokumentasi.5

Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat Provinsi Lampung.

2. Tokoh Agama Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat Provinsi Lampung berjumlah dua orang.

3. Sepuluh kepala keluarga (orang tua) Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tiga 

metode (1) Metode Observasi (2) Metode Interview (3) Metode Dokumentasi.

                                                
5 Ibid., h. 308-309.
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Jadi pembinaan akhlak merupakan suatu proses dalam mengupayakan penanaman 

nilai-nilai agama islam.

1. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian yang diselidiki.6 Sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi: “observasi bisa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Adapun 

jenis metode observasi berdasarkan peranan yang digunakan untuk alat 

pengumpul data ialah:

a. Observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan apabila observasi 

(orang yang melakukan observasi) terutama ambil bagian/ikut mengambil 

bagian kehidupan orang-orang yang akan diobservasi (disebut observes).

b. Observasi non partisipan yaitu penelitian tidak terlibat dan sebagai 

pengamat independen.7

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, 

dimana peneliti tidak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. 

Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang prilaku remaja 

dan factor yang mempengaruhi Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga 

                                                
6 Cholid Narbuko, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70.
7 Ibid., hlm. 71.
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Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat Provinsi Lampung.

2. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpul data melalui proses tanya jawab lisan 

yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.8 Menurut 

Esterberg, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.9 Wawancara menurut Esterberg ada tiga macam yaitu 

wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, wawancara tidak terstruktur.

a. Wawancara Terstruktur (Structured Interview)

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang terorganisir dan di susun 

secara terperinci. Peneliti atau pengumpul data akan mengetahui secara pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview)

Wawancara semiterstruktur adalah wawancara dalam kategori in-depth

interview yang dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas  bila di bandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini ialah untuk 

                                                
8  Abdurrahman Fathoni, Op. Cit, hlm 105
9  Sugiyono, Op. Cit, hlm, 317
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menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

c. Wawancara Takberstruktur

Wawancara takberstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap dalam pengumpulan data-datanya serta hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan.10

Berdasarkan ketiga macam wawancara diatas, peneliti memilih wawancara 

takberstruktur. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan jalan 

tetap muka atau wawancara langsung dengan kepala kampung dan tokoh 

agama dan sepuluh kepala keluarga. 

Yang mendorong peneliti menggunakan metode ini adalah :

1) Metode ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode yang lain 

sehingga dapat membuat hasil yang tidak diragukan.

2) Sifatnya yang kekeluargaan semakin memudahkan dalam 

memperoleh data yang diharapkan dan bisa membawa pengaruh 

positif terhadap hasil yang diperlukan.

                                                
10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendididkan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D

Cet, 15 (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm, 319-320
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d. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara 

mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian. Menurut Suharsimi 

Arikunto dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya.11

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan kondisi objektif Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dimulai dari penataan data mentah 

sampai dengan data siap untuk dianalisis.12 Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data.13

Dari data-data pustaka yang telah didiskripsikan dengan disertai interprestasi, 

penulis menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan konsep Miles dan 

                                                
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2014), hlm. 201.
12 Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999), hlm, 

216
13 Moleong, Lexi J.Op.Cit., hlm, 103
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Huberman, yaitu mereka menyatakan bahwa tiga tahap yang harus dikerjakan dalam 

menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (data reduction), (2) 

paparan data (data display), (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, (conclusion 

drawing/verification).14

1. Data Reduksi 

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah dikumpulkan dari hasil 

observasi, interview, dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar 

mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang 

bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dari peneliti dapat dibuat dan diverifikasi.15

2. Display Data

Display data (penyajian data) Miles dan Huberman menyatakan yang paling 

sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif.16 Dengan sajian data tersebut membantu untuk 

memahami sesuatu yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuat suatu 

analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan 

tersebut.

                                                
14 Imam Gunawan, Op.Cit, hlm, 210-211
15 Subino Hadisubroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan 

Rekomendasi dalam Penelitian Kualitatif, (Bandung: IKIP, 2009), hlm, 17
16 Sugiyono, Op. Cit, hlm, 341
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3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dan di dukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.17

G. Uji Keabsenan Data

Adapun pemeriksaan keabsahan yang peneliti gunakan adalah teknik 

triangualisasi, dalam teknik pengumpulan data triangualisasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. Melakukan pengumpulan data dengan 

triangualisasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji 

kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulisasi teknik, berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, triangulisasi sumber 

                                                
17 Ibid, hlm, 345
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berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama.18

Penulis menggunakan triangualisasi dengan sumber yakni membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

                                                
18 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yongyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 83.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Propil Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat Provinsi Lampung

1. Sejarah Berdirinya Desa Negeri Ratu Ngambur

Desa Negeri Ratu Ngambur di buka pada tahun 1955, pada waktu itu warga 

Negeri Ratu Ngambur berasal dari Desa Pkonmon karena sudah terlalu padat 

Desa Pkonmon sehingga beberapa orang berpikirlah untuk pindah. Hampir 

bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga 

tersebut, maka terjadilah saling bahu membahu, bantu membantu dan kerjasama 

antar warga untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih bersifat 

hutan rimba.

Selanjutnya oleh pihak warga dibentuk 5 (lima) kelompok yang berasal dari 

Desa Pkonmon. Jumlah anggota warga yang pindah pada waktu itu 26 KK 

(Kepala Keluarga) yang pada umumnya berasal dari Desa Pkonmon, dengan 

tujuan untuk mendapatkan lahan pertanian yang lebih layak.

Selanjutnya penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan 

musyawarah, khususnya musyawarah tentang pembentukan Desa/Kampung. Dari 

hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk nama Desa/Kampung di 
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ambillah nama Negeri Ratu Ngambur, yang berasal dari kata Negeri = Desa dan 

Ratu = Gelar Kebangsawanan dan Ngambur = Terbang. Jadi Negeri Ratu 

Ngambur dapat diartikan sebagai Desa Yang Menjadi Panutan.1

Sejak berdirinya Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat Provinsi Lampung hingga saat ini sudah mengalami sepuluh kali 

pergantian Kepala Desa, adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin 

adalah sebagai berikut 

Tabel II                                                                                            
Nama-Nama yang Pernah Menjadi Kepala Desa Negeri Ratu Ngambur

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung

No Nama Tahun
1 Hasan Basri 1955 - 1966
2 Mustofa 1966 - 1967
3 Wagimin 1967 - 1975
4 Mahyudin 1975 - 1989
5 Syakiruddin 1989 - 1999
6 M. Sarkawi 1999 - 2001
7 M. Zaini 2001 - 2006
8 Sungkono 2006 - 2011
9 Walidin 2011 - 2016
10 Hazairin 2016 - Sekarang

Sumber : Dokumentasi Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 
Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2017

                                                
1 Hazairin, Kepala Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, 

Wawancara dengan Penulis, Desa Negeri Ratu Ngambur, 02 Juni 2017
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2. Susunan Pemerintahan

Dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintahan maupun organisasi lain 

dalam bentuk yang sederhana tentulah harus ada susunan organisasinya agar ada 

pertanggung jawaban terhadap institusi diatasnya. Begitu pula dengan 

pemerintahan Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat.

Adapun susunan pemerintahan Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan susunan kepengurusan 

desa serta staf pendukung pelaksana pemerintahan desa sebagai berikut :

a. Struktur Pemerintahan 

1) Kepala Desa : Hazairin

2) Sekretaris Desa : Hermansyah

3) Bendahara Desa : Terisman 

4) Kaur Pemerintahan : Suardi Yanto

5) Kaur Pembangunan : Firmansyah

6) Kaur Kesra : Zainal 

7) Kaur Umum : Darman

b. Kepala Dusun

1) Kepala Dusun I : Mat Hasan

2) Kepala Dusun II : Ardiyanto
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3) Kepala Dusun III : Supardi

4) Kepala Dusun IV : Wiliyansyah

5) Kepala Dusun V : M. Dahlan

c. Kelembagaan Desa

1) Ketua BPD : Damran

2) PKK : Renitalia

3) Darma Wanita : Yuliyani

Kepala Desa bertugas memperhatikan dan mengarahkan masyarakat serta 

menjadi motivator program kerja yang direncanakan dan dijadikan tujuan 

organisasi atau lembaga yang ada agar dapat mengangkat citra desa supaya 

menjadi lebih maju dari sebelumnya.

Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Provinsi Lampung terdiri dari lima dusun, masing-masing dusun diketuai oleh 

seorang Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Desa untuk 

melayani masyarakat dan kelancaran dalam melaksanakan program pemerintahan 

serta melaksanakan pembangunan.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat Provinsi Lampung berjumlah sebanyak 3000 jiwa. Adapun 
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perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam tingkatan umur 

sebagai berikut :

Tabel III                                                                                                       
Keadaan Jumlah Penduduk Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan               

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Menurut               
Jenis Kelamin

No Umur Laki-Laki Perumpuan Jumlah
1 0 - 12 Bulan 14 16 30
2 01 - 04 Tahun 50 64 114
3 05 - 06 Tahun 15 20 35
4 07 - 12 Tahun 160 212 372
5 13 - 15 Tahun 16 25 41
6 16 - 18 Tahun 18 23 41
7 19 - 25 Tahun 118 123 241
8 26 - 35 Tahun 598 672 1270
9 36 - 45 Tahun 201 215 416
10 36 - 45 Tahun 108 127 235
11 36 - 45 Tahun 77 82 159
12 61 - 75 Tahun 22 17 39
13 76 Keatas 3 4 7

Jumlah 1400 1600 3000

Sumber : Dokumentasi Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 
Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2017

4. Keadaan Mata Pencaharian

Wilayah Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat Provinsi Lampung memiliki alam yang potensi tanahnya sangat subur 

sehingga cocok untuk dijadikan ladang, sawah, dan kebun, hal ini dapat dilihat 
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dari sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan pekebun, 

disamping ituada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pedagang. 

Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

Tabel IV                                                                                                        
Jumlah Penduduk Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung                                          
Menurut Mata Pencaharian

No Jenis Pekerjaan Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 10
2 Petani 196
3 Pekebun 2151
4 Pedagang 40
5 Tidak Atau Belum Bekerja 603

Jumlah 3000

Sumber : Dokumentasi Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 
Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2017

5. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena melalui pendidikan itu seorang akan memiliki pengetahuan untuk 

menjalankan kehidupan dimasa yang akan datang. Pendidikan ini benar-benar 

disadari oleh penduduk Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, dengan kesadaran inilah memacu 

orang tua untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan tingkatan kesejahteraan 

orang tua dan kecerdasan anaknya.
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Adapun tingkatan pendidikan penduduk Desa Negeri Ratu Ngambur 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, sebagaimana 

yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel V                                                                                                     
Keadaan Penduduk Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung                                          
Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Belum Sekolah 144
2 Tidak Tamat SD 95
3 SD 1050
4 SMP 780
5 SMA 838
6 Sarjana 58
7 PT 35

Jumlah 3000

Sumber : Dokumentasi Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 
Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2017

Masyarakat Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat Provinsi Lampung menyadari bahwa anak-anaknya adalah generasi 

penerus kehidupan dimasa yang akan datang, maka orang tua memberikan 

kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan formal baik 

yang ada di desa tersebut maupun yang berada diluar.
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6. Keadaan Keagamaan

Adapun jumlah penduduk Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung berdasarkan agama sebagaimana 

dalam tabel berikut :

Tabel VI                                                                                                       
Keadaan Penduduk Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Menurut Agama

No Agama yang Dianut Jumlah
1 Islam 2966
2 Kristen 9
3 Hindu 25
4 Budha 0

Jumlah 3000

Sumber : Dokumentasi Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 
Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas jelas bahwa mayoritas penduduk Dokumentasi Desa 

Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 

Lampung memeluk agama Islam.
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B. Penyajian Data Lapangan

1. Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim di 

Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat Provinsi Lampung

Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

Provinsi Lampung ini masih sangat kental kerohaniannya termasuk dari akhlak. 

Berbicara masalah pembinaan atau pembentukan akhlak sama dengan berbicara 

pada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah identik dengan 

tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang 

dipercaya dan menyerahkan diri kepada-Nya dan memeluk Agama Islam.

Berdasarkan teori pembinaan akhlak adalah hasil, pendidikan, latihan, 

pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh atau hasil usaha. Namun 

bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, mengupayakan atau mewujudkan 

agar anak memiliki akhlak yang terpuji baik dimata hambanya dan Allah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Majdi selaku tokoh agama Desa 

Negeri ratu Ngambur bahwa :

“Untuk kurikulum khusus pendidikan akhlak belum ada karena semua terjadi 
langsung berdasarkan pada Al Qur’an dan Hadits. Belum terencana secara tertulis 
seperti kurikulum. Tapi pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, seperti 
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lingkungan yang kondusif terwujudnya akhlakul karimah remaja, dan memberi 
teguran langsung atau sepontan kepada anak yang melakukan prilaku tidak baik”.2

Sedangkan menurut wawancara dengan Ust Samman, beliau mengatakan 

tentang kaitannya pembinaan akhlak anak mengatakan :

“Dalam pembinaan akhlak kami juga menggunakan strategi yang Pertama, 
pelaksanaan pembinaan akhlak anak yaitu dengan menciptakan lingkungan yang 
kondusif bagi anak. Kedua, strategi pembangunan pembinaan akhlak dengan Ust 
di jadikan panutan bagi anak, penguatan dan teguran yang dilakukan oleh Ust. Ust 
apabila mengetahui sikap atau tingkah laku anak yang kurang baik, secara 
sepontan diberikan pengertian dan diarahkan bagaimana bersikap yang baik serta 
kegiatan rutinitas yang dilakukan anak. Misalnya berdo’a sebelum dan sesudah 
kegiatan apapun, makan dan minum dengan duduk, senyum, mengucapakan 
salam dan salim ketika masuk ruangan”.3

Pada bab ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan hasil 

observasi dan interview penulis secara umum mengenai pembinaan akhlak remaja 

di desa Negeri ratu Ngambur yaitu pembinaan dengan keteladanan, kebiasaan, 

nasehat, memberi perhatian dan memberi hukuman.

Perincian kelima cara atau metode dalam membina akhlak remaja di desa 

Negeri ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 

Lampung adalah sebagai berikut:

                                                
2 Bapak Majdi, Tokoh Agama Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
3 Ust Samman, Guru Ngaji di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
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a. Pembinaan dengan Keteladanan 

Bapak Hazairin menjelaskan bahwa di Desa Negeri Ratu Ngambur 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ini sangat 

menekankan pemberian keteladanan atau memberikan contoh yang baik 

kepada remaja. Cara yang digunakan orang tua disini selain pengajaran, juga 

teladan langsung dari orang tua baik dari segi perilaku maupun ucapan.4

Lebih lanjut Bapak Damran menjelaskan bahwa mendidik remaja dengan 

tauladan adalah cara yang sangat efektif karena memberikan keteladanan yang 

baik maka para remaja pun akan lebih mudah untuk menerima dan mereka 

akan meniru apa yang mereka lihat.5

Bapak Zaidin juga menjelaskan ketika wawancara bahwa memang setiap 

remaja mempunyai potensi menjadi remaja baik, namun remaja tidak akan 

serta merta mengikuti kebaikan tersebut sesuai dengan fitrahnya. Disini peran 

orang tua lah yang berfungsi mengadakan pembinaan kemudian remaja akan 

mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, namun ketika pendidik 

hanya bisa mengarahkan dan tidak memberikan contoh yang baik maka 

                                                
4 Bapak Hazairin, Kepala Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
5 Bapak Damran, Orang Tua Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara, 03 Juni 2017
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disinilah yang amat sulit bagi para remaja untuk mengikuti sebelum remaja

melihat orang tuanya memperaktekkannya.6

Berdasarkan observasi penulis observasi penulis di Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, penulis mendapatkan 

data tentang pembinaan akhlak remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Adalah 

sebagai berikut :

1) Bertutur bahasa dan berbuat baik kepada orang lain

Dalam hal ini penulis melihat bahwasanya remaja yang berada di Desa 

Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

ketika bergaul, bertutur kata cukup baik karena remaja yang tinggal di 

Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

mayoritas bersuku lampung sehingga tutur kata, cara bergaul mereka 

masih mengikuti tutur kata yang halus dengan khas adat lampung. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan selama penulis tinggal 

dan berintraksi secara lansung di Desa tersebut penulis tidak pernah 

mendengar remaja-remaja mengucapkan kata kotor atau yang tidak boleh 

                                                
6 Bapak Zaidin, Orang Tua Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara, 03 Juni 2017
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diucapkan, remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur terjaga tutur 

bahasanya.7

2) Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan remaja di Desa 

Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

hubungannya sangat harmonis, walaupun mereka berasal dari latar 

belakang dan keluarga yang berbeda tetapi di dalam satu tempat itu yakin 

Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

mereka menjadi satu keluarga yang erat. Terlihat bahwa yang muda sangat 

sayang kepada yang kakak-kakanya yang lebih tua dari mereka, begitu 

pun sebaliknya yang lebih tua saling menyayangi dan mengayomi adik-

adiknya. Mereka tidak terlihat seperti remaja-remaja yang berbeda orang 

tua, asal tempat tinggal maupun latar belakang keluarganya. Semuanya 

seperti saudara.8

3) Senantiasa menutup aurat

Di Desa Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat orang tua dan semua yang tinggal di Desa Negeri Ratu 

Ngambur rata-rata menutup aurat, berdasarkan hasil observasi yang 

                                                
7 Observasi, Tentang Pembinaan Akhlak Remaja dengan Keteladanan, di Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 03-05 Juni 2017.
8 Observasi, Tentang Pembinaan Akhlak Remaja dengan Keteladanan, di Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 08-10 Juni 2017.
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penulis lakukan baik orang tua selalu memberikan contoh tauladan tentang 

menutup aurat. Penulis melihat bahwa remaja di Desa Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat ketika berpakaian 

sudah sesuai dengan ajaran Islam, remaja perempuan sudah diberikan 

contoh bahwasanya harus menutup auratnya dengan sehari-hari mereka 

selalu memakai jilbab.9 Karena Allah SWT mengajarkan kepada umat 

Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam Al-Qur’an yang artinya 

sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik.

4) Makan dan minum sambil duduk

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, terlihat bahwa 

remaja-remaja di Desa Desa Negeri Ratu Ngambur dalam hal ini makan 

dikatakan sangat baik, karena penulis jarang sekali melihat anak di Desa 

Negeri ratu Ngambur yang minum atau makan sambil berdiri, walaupun 

pernah sekali penulis menyaksikan ada anak yang minum sambil berdiri, 

kemudian langsung ditegur teman yang lain untuk segera duduk. Jadi 

disinilah selalu memberi contoh dan teguran langsung untuk hal-hal yang 

tidak baik. Selain sudah menjadi aturan bahwasanya remaja-remaja di 

Desa Negeri ratu Ngambur tidak boleh makan dan minum sambil berdiri 

hal ini memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini orang 

                                                
9 Observasi, Tentang Pembinaan Akhlak Remaja dengan Keteladanan, di Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 10-14 Juni 2017.
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tua yang ada di Desa Negeri Ratu Ngambur memberikan contoh tauladan 

yang baik bagi anak remajanya.10

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha orang tua di Desa Negeri Ratu 

Ngambur dalam membina akhlak remaja dengan cara keteladanan, dengan 

menasehati kemudian memberikan contoh secara langsung kepada remaja 

hal-hal yang baik. Ada satu contoh yang menampilkan perilaku yang baik 

akan lebih mudah dalam proses penyamaan diri kepada seseorang yang 

ditiru yang tadinya hanya meneladani seseorang namun lama-kelamaan 

menjadi suatu kebiasaan untuk diri sendiri.

5) Mengucapkan salam dan salim kepada tamu

Berdasarkan hasil observasi remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur 

selalu membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman apabila ada 

tamu yang datang kerumah. dan contoh yang selalu diberikan kepda 

remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur setiap masuk ruangan 

mereka harus mengucapkan salam. Upaya ini di maksudkan untuk 

menanamkan kebiasaan kepada remaja-remaja di Desa Negeri Ratu 

Ngambur akan pentingnya mengucapkan salam dan menjawab salam.11

                                                
10 Observasi, Tentang Pembinaan Akhlak Remaja dengan Keteladanan, di Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 10-14 Juni 2017.
11 Observasi, Tentang Pembinaan Akhlak Remaja dengan Keteladanan, di Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 10-14 Juni 2017.
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b. Pembinaan dengan Kebiasaan

Penerapan metode pembiasaan akan menumbuhkan akhlak yang mulia, 

jiwa yang agung dan etika yang sesuai dengan syariat yang lurus di Desa 

Negeri Ratu Ngambur dengan anak di biasakan mulai dari bangun pagi 

sampai tidur lagi. Hal ini di pertegas oleh Bapak Pahruddin yang mengatakan.

“Selain itu juga anak dibiasakan melakukan hal-hal yang baik, misalnya 

dimulai bangun pagi melaksanakan shalat tahajud, shalat berjama’ah, makan 

dan minum menggunakan tangan kanan, shalat duha, hafalan surat-surat 

pendek, hafalan ayat-ayat dan bahkan hafalan hadits, mengucap salam dan 

salim ketika saat masuk rumah, membuang sampah pada tempatnya”.

Berdasarkan observasi penulis di Desa Negeri Ratu Ngambur, penulis 

mendapatkan data bahwa remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur adalah 

sebagai berikut:

1) Melaksanakan shalat berjama’ah

Dalam hal ini pelaksanaan shalat berjama’ah sudah berjalan dengan 

baik. Dari hasil observasi diatas dapat di katakan bahwa pembiasaan baik 

selalu ditanamkan oleh orang tua di Desa Negeri Ratu Ngambur, termasuk 

dalam shalat berjama’ah. Di Desa Negeri Ratu Ngambur sangat 

diperhatikan sekali shalat berjama’ah. Dari mulai shalat Subuh, Dzuhur, 

Asar, Magrib, Isya. 
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2) Melaksanakan shalat sunnah

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, di Desa Negeri 

Ratu Ngambur ini semua bermula dari apa yang dilakukan oleh orang tua, 

termasuk dalam hal shalat sunnah. yang pada awalnya shalat sunnah tidak 

ada dalam peraturan karena melihat remaja-remaja masih kecil, tetapi 

karena seiring waktu anak-anak melihat orang tuanya bangun malam 

untuk melakukan shalat tahajud, pagi melakukan shalat sunnat duha, 

akhirnya remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur dengan sendirinya 

belajar shalat sunnah. Dan sekarang kegiatan melaksanakan shalat tahajjud 

bersama dibiasakan. Remaja-remaja wajib bangun sebelum adzan subuh 

untuk melaksanakan shalat sunnah. 

3) Melaksanakan puasa seni kamis

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, Desa Negeri Ratu 

Ngambur ini memang luar biasa bahkan selalu melakukan puasa senin 

kamis. Walaupun anak yang masih kecil mereka tetap dibiasakan untuk 

menahan haus dan lapar dengan cara berpuasa. Mereka dilatih sejak dini. 

Adapun hasil wawancara dengan salah satu remaja di Desa Negeri 

Ratu Ngambur yang berasal dari pindahan dari desa lain sebagai berikut:
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“Semenjak saya pindah ke Desa Negeri Ratu Ngambur, yang 

sebelumnya saya tidak pernah melakukan puasa selain puasa di bulan 

Ramadhan sekarang saya terbiasa puasa senin kamis”.12

Dan menurut Bapak Faizal menjelaskan bahwa Remaja yang tinggal di 

Desa Negeri Ratu Ngambur tidak hanya di suruh oleh orang tua untuk

berpuasa yang diwajibkan seperti bulan Ramadhan, kemudian puasa 

sunnah senin dan kamis, namun puasa-puasa dihari kebesaran Islam pun 

diwajibkan. Seperti, puasa Rajab, puasa bulan Dzulhijjah”.

4) Menghafal Al Qur’an dan Hadits Nabi

Dari hasil observasi diatas dapat dikatakan bahwa pembiasaan 

berprilaku baik selalu ditanamkan di Desa Negeri Ratu Ngambur ini. 

Namun, kali ini yang membuat penulis tertarik ingin mengetahu lebih 

dalam lagi tentang Desa Negeri Ratu Ngambur ini adalah bahwa remaja-

remaja yang tinggal di Desa Negeri Ratu Ngambur di wajibkan menghafal 

Al-Qur’an. Desa Negeri Ratu Ngambur ini bukanlah pondok pesantren 

tetapi memiliki visi luar biasa yaitu menjadikan remaja-remaja sebagai 

generasi penerus penghafal Al-Qur’an.

Menurut salah satu orang tua anak, beliau mengatakan bahwa “Untuk 

menjaga agar lisan remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur selalu 

                                                
12 Sartoni, Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur kabupaten Pesisir 

Barat, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2017.
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terjaga, kami selalu membuat mereka terbiasa melafalkan ayat-ayat Al-

Qur’an, seperti apabila kami sudah melihat remaja-remaja sedang 

berkumpul, dengan spontan saya menyuruh anak-anak membaca surat 

yang saya sebutkan atau saya memberikan pertanyaan seputar materi 

hadits yang telah diberikan”.13

Dalam hal ini penulis melihat secara langsung bagaimana setiap hari 

remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur menghafal ayat demi ayat 

yang ada di dalam Al-Qur’an. Mereka dituntut untuk menyetorkan 

hafalannya setiap hari. 

Berikut ini adalah data-data remaja yang sudah menyetorkan hafalan 

surat atau hadits yang telah ditentukan.

Tabel VII                                                                                                        
Data Setoran Hafalan Anak di Desa Negeri Ratu Ngambur

No Nama anak Surat yang sudah di hafal
1 1. Gunawan Setiawan

2. Izzatul Mu’minah
3. Muhammad Rifa’i
4. Rahmad Ramadhan
5. Rendy Firmansyah
6. Rohmi Iliyun
7. Qurotul Uyun
8. Muhammad Solehudin

Juz 30

2 1. Adam Setiawan
2. Dimas Aditya

                                                
13 Bapak Hizar, Orang Tua Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 16 Juni 2017.
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3. Gunawan Stiawan
4. Izzatul Mu’minah
5. Linda Fitriyani
6. Mia Ningrum
7. Muhammad Rifa’i
8. Muhammad Solehuddin
9. Qurotul Uyun
10. Rahmad Ramadhan
11. Rendy Firmansyah
12. Rohmi Iliyun
13. Rahma Meita

Q.S Yassin dan Q.S 
Waqi’ah

3 1. Adam Setiawan
2. Dea Ananda
3. Dimas Aditya
4. Gunawan Stiawan
5. Izzatul Mu’minah
6. Linda Fitriyani
7. Mia Ningrum
8. Muhammad Ariel
9. Muhammad Rifa’i
10. Muhammad Solehuddin
11. Qurotul Uyun
12. Rahmad Ramadhan
13. Rendy Firmansyah
14. Diah hariyanti
15. Chusnul Nur Aini
16. Vionita Antika

Rutin puasa senin dan 
kamis

4 1. Ardim Setiawan
2. Jonathan Ferzy
3. Muhammad Fazri
4. Putri Aprilia
5. Lukmanul Hakim
6. Muhammad Tajri
7. Jonathan Fajri

Hafal surat-surat pendek 
(Q.S Ad-duha – Q.S An 
Nas)

5 1. Rahma Meita
2. Vionita Avantika

Hafal surat Q.S Ar-Rahman 
dan Q.S Al-Mulk

6 1. Muhammad Soleh
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2. Vionita Avantika
3. Rahma Meita

Proses hafalan Juz 1

7 1. Diah Haryanti
2. Mia Ningrum
3. Gunawan Setiawan
4. Muhammad Solehuddin
5. Vionita Avantika
6. Rendy Firmansyah
7. Ardam al Farizi

Hafal hadits : Hadits 
bertetangga, Hadits akhlak, 
Hadits hak muslim kepada 
muslim yang lainnya, 
Hadits tentang mengatakan 
hal yang benar, Hadits 
kebaikan Al-Qur’an

Sumber : Dokumentasi Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan 
Ngambur Kabupaen Pesisir Barat

c. Pembinaan dengan Nasehat

Menurut kepala Desa Negeri Ratu Ngambur memberikan nasehat dan 

bimbingan melalui lisan oleh para orang tua dan di ulang-ulang dan itu 

dilakukan dengan tulus sekaligus memberikan motivasi diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap hati dan akal anak dalam proses pembinaan akhlak.

Menurut remaja-remaja yang menyatakan “Kalau untuk pemberian 

motivasi berupa arahan dan nasehat itu biasanya dilakukan oleh orang tua 

setiap hari. Selain itu, orang tua akan memberikan teguran kepada remaja

yang telah melakukan pelanggaran.14

Pendidikan melalui nasehat dan pemahaman dan peringatan akan kebaikan 

dan kebenaran dengan cara menyentuh qalbu dan menggugah dengan 

                                                
14 Vionita, Remaja di Desa Negeri ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2017.
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mengamalkannya. Dan melalui nasehat dapat diberikan satu pendidikan yang 

dapat merubah akhlak ke arah yang lebih baik. Dimana nasehat sendiri akan 

efektif jika dibarengi dengan suatu keteladanan yang baik dari pemberi 

nasehat. Ini berarti nasehat dan keteladanan saling berkaitan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan langsung di Desa 

Negeri ratu Ngambur, setelah mereka mendapatkan nasehat dan pemahaman 

setiap harinya dari Ust dan orang tua. Mereka memang selalu langsung 

menerapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nasehat yang di 

uang-ulang bahwasanya kita hidup harus saling berbagi, maka sudah terlihat 

oleh penulis bahwa remaja-remaja di Desa Negeri ratu Ngambur memang 

dalam keadaan selalu berbagi. Atau ketika dinasehati bahwasanya kita tidak 

boleh berkata kasar terlebih lagi kepada orang tua. Hal ini penulis juga 

melihat bahwa remaja-remaja di Desa Negeri ratu Ngambur dalam bertutur 

kata sangat baik.15

Pembinaan akhlak dengan nasehat ini sangat berkaitan dengan 

keteladanan juga pembiasaan, jadi apabila nasehat sudah diberikan maka 

langsung di aplikasikan dalam bentuk keteladanan dan pembiasaan.

                                                
15 Observasi, Tentang Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim di Desa Negeri 

ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pessisir Barat Provinsi Lampung, Pada Tanggal 13 
Juni 2017.
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d. Pembinaan dengan Perhatian

Hasil wawancara dengan kepala Desa Negeri ratu Ngambur kaitannya 

dengan pembinaan akhlak dengan nasehat adalah sebagai berikut:

“Mengenai bagaimana cara orang tua di Desa Negeri ratu Ngambur dalam
menasehati atau memotivasi remaja agar berakhlak atau berbudi pekerti yang 
tidak baik yaitu dengan memberikan arahan yang berisi nasehat yang 
dilakukan setiap hari. Dengan sedikit memberikan ceramah agama, atau 
dengan menceritakan cerita Islami, serta memberikan motivasi-motivasi agar 
remaja-remaja senantiasa gemar membaca dan menghafalkan Al-Qur’an”.16

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami sudah menunjukan 

upaya yang dilakukan di Desa Negeri Ratu Ngambur dalam berupaya 

membina akhlak remaja, selain hasil wawancara, penulis pun melakukan 

observasi langsung terhadap kegiatan di Desa Negeri Ratu Ngambur, dan 

memang benar kenyataannya setiap ba’da berjama’ah shalat asar remaja-

remaja Desa Negeri Ratu Ngambur dikumpulkan untuk membaca puji-pujian, 

asmaul husna, dzikir bersama, kemudian setelah itu mendengarkan ceramah 

dan nasehat agama baik dari orang tua mau pun Ust di Desa Negeri Ratu 

Ngambur.17

                                                
16 Bapak Hazairin, Kepala Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
17 Observasi, Tentang Pembinaan Akhlak Remaja dengan Perhatian di Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Tanggal 20 Juni 2017.
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Kemudian, pembinaan dengan perhatian dengan cara menunjukan 

perhatian dengan cara penuh kasih sayang tetapi tidak pilih kasih terlihat dari 

hasil wawancara dengan kepala Desa Negeri Ratu Ngambur sebagai berikut :

“Di Desa Negeri Ratu Ngambur ini kami sebagai orang tua sangat 
menyayangi mereka, karena mereka titipan Allah. Kami selalu berusaha tidak 
hanya menjadi orang tua melainkan menjadi temannya juga. Namun ketika 
ada anak yang apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran maka kami 
sebagai orang tua yang baik harus memberikan teguran langsung agar anak
tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan agar mereka tahu mana yang baik 
dan mana yang tidak baik. Remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur
berbeda-beda wataknya, jadi dalam hal menegur pun kami harus dengan 
penuh kasih sayang karena jangan sampai mereka bukannya semakin baik, 
malah sebaliknya”.18

Berdasarkan hasi wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

memberikan kasih sayang tidak membeda-bedakan antara anak yang satu 

dengan anak yang lain. Semua anak diperlakukan sama.

Selanjutnya dalam memberikan perhatian dengan kasih sayang pihak 

orang tua ini tidak melepaskan koreksinya terhadap kesalahan yang dilakukan 

oleh anaknya. Tetapi tetap menunjukan rasa kasih sayang. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Saibi mengenai pembinaan dengan perhatian 

sebagai berikut:

“Dalam hal pemberian teguran atau mengoreksi kesalahan anak, kami 
orang tua biasanya memberikan teguran secara langsung kepada anak kami 
jika melakukan kesalahan. Dan setiap hari ba’da shalat kami selalu bersama 

                                                
18 Bapak Hazairin, Kepala Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
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anak-anak, selain memberikan nasehat dan motivasi di waktu ba’da shalat 
kami selalu memberikan koreksinya terhadap kesalahan-kesalahan yang 
apabila diperbuat oleh anak. Apabila kesalahannya masih di anggap wajar 
kami berikan nasehat yang baik, apabila kesalahannya atau pelanggaran yang 
diperbuat cukup besar maka langsung di tentukan hukuman”.19

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

dalam mengoreksi kesalahan anak, pihak orang tua memilki strategi dalam 

menyampaikan koreksinya terhadap kesalahannya, apabila kesalahannya yang 

masih di anggap kecil maka langsung di tegurnya secara langsung. 

e. Pembinaan dengan Hadiah dan Hukum

Metode pemberian hadiah ditunjukan untuk remaja-remaja yang 

berprestasi. Karena untuk memotivasi remaja di Desa Negeri ratu Ngambur 

ini menggunakan metode pemberian reward atau hadiah kepada siapa saja 

yang berhasil mendapatkan prestasi.

“Di Negeri ratu Ngambur sangat menekankan remaja-remaja harus hafal 

Al-Qur’an, jadi setiap remaja yang sudah setor beberapa surat kami selalu 

memberikan apresiasi kepada remaja tersebut, agar remaja-remaja lain bahkan 

dirinya sendiri lebih termotivasi.20

Adapun berikut ini adalah pemaparan dari anak yang mendapatkan hadiah 

karena hafal Surat Al-Qur’an:

                                                
19 Bapak Saibi, Orang Tua Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 16 Juni 2017.
20 Ust Samman, Guru Ngaji di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
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“Saya mendapatkan hadiah sarung dari Ust, karena saya sudah setoran dan 

hafal Juz amma, dan surat yasin.21

Disini terlihat jelas bahwa di Desa Negeri Ratu Ngambur memiliki strategi

agar remaja mau dan cepat menghafalkan ayat-ayat Al-Qur’an, yaitu dengan 

selalu memberikan penghargaan kepada remaja yang sudah hafal ayat-ayat 

atau surat tertentu yang telah di tentukan.

Adapun metode hukuman ini bertujuan untuk biasanya diterapkan jika 

anak berbuat kesalahan atau melanggar peraturan, misalnya terlambat 

mengikuti shalat berjama’ah akan diberikan sanksi atau hukuman dari yang 

ringan, hafalan surat, mufradat, berlari keliling, membersihkan kamar mandi, 

berdiri sambil menjewer telinganya sendiri.

Hasil wawancara dengan guru ngaji Ust Samman kaitannya dengan 

pembinaan akhlak dengan hukuman adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal menerapkan hukuman kepada remaja di Desa Negeri 

Ratu Ngambur dengan cara pengarahan.

“Dalam memberikan hukuman kepada remaja dengan cara pengarahan 
bisa kami lakukan apabila remaja melakukan kesalahan seperti mereka lupa 
kalo di wajibkan makan dan minum sambil duduk, lalu mereka ketahuan 
makan dan minum sambil berdiri maka kami akan memberikan teguran 
dengan mengarahkan mereka, supaya pemahaman mereka terhadap larangan 

                                                
21 Muhammad Soleh, Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat, Wawancara, Pada Tanggal 16 Juni 2017.
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makan dan minum sambil berdiri bukan hanya sebagai kewajiban di Desa 
Negeri Ratu Ngambur saja, tetapi memberikan pengetahuan bahwasanya 
makan dan minum sambil berdiri dilarang dan dibenci Rasulullah SAW”.22

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat dikatakan bahwa dalam 

pemberian hukuman oleh Ust dan orang tua remaja-remaja di Desa Negeri 

Ratu Ngambur tidak asal memberikan peraturan dan tata tertib yang tidak ada 

dasarnya, semua sesuai dengan yang termuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi. Termasuk dalam menghukum atau menegur kesalahan yang dilakukan 

oleh remaja.

Selain, pemberian hukuman dengan pengarahan, hukuman dapat diberikan 

dengan cara isyarat. Hal ini terlihat berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“Memberikan hukuman remaja dengan cara isyarat ini cukup sederhana, 

misalnya ketika sedang kedatangan tamu dirumah, lalu ada anak yang tidak 

sopan lewat di depan kami atau sengaja berisik mengganggu ketenangan 

tamu. Kami cukup memberikan nya isyarat dengan menunjukan jari agar 

mereka diam atau pergi”.23

Kemudian, selain pemberian hukuman dengan memberikan pengarahan, 

isyarat ada juga hukuman dengan kecaman. Berikut ini adalah hasil 

                                                
22 Ust Samman, Guru Ngaji di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
23 Ust Samman, Guru Ngaji di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
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wawancara penulis dengan guru ngaji Ust Samman di Desa Negeri Ratu 

Ngambur:

“Dalam memberikan hukuman tentunya kami membedakan hukuman 
antara kesalahan yang ringan dengan kesalahan yang berat. Sebelum kami 
memberikan jenis hukuman atau sanksi, seperti yang sudah kita bahas tadi 
kami memulai nya dengan memberikan pengarahan, isyarat lalu kecaman. 
Adapun jenis-jenis hukuman yang ada yang pertama apabila ada remaja yang 
terlambat melaksanakan shalat berjama’ah maka kami berikan hukuman 
membersihkan masjid setelah selesai shalat, kedua apabila ada anak yang 
terlambat pulang kerumah se usai sekolah tanpa izin maka kami memberikan 
hukuman untuk membaca surat waqiah sebelum masuk rumah, ketiga apabila 
ada anak yang keluar rumah tanpa izin, maka kami berikan hukuman dengan 
menyuruhnya hafalan ayat atau hadits”. 24

Berdasarkan hasil wawancara diatas, data ini didukung dengan dokumen 

mengenai tata tertib yang harus dipatuhui anak.

Berikut ini adalah bentuk tata tertib yang wajib di patuhui remaja-remaja

di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat:

A. Hal Berpakaian

1. Mewajibkan Remaja:

a. Memakai baju yang menutup aurat

b. Memakai jilbab bagi putri

c. Mengenakan basahan ketka mandi

2. Melarang Remaja:

a. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan alam islami

b. Memakai baju diatas pinggul

                                                
24 Ust Samman, Guru Ngaji di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2017.
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B. Hal Keamanan dan Ketertiban

1. Mewajibkan Remaja:

a. Tidur paling lambat pada pukul 22:00-04:00 WIB (kecuali tahajud)

b. Memakai baju tidur atau celana dan kaos panjang ketika tidur

c. Memiliki kuku pendek dan rambut pendek bagi putra

2. Melarang Remaja:

a. Berhubungan dengan lawan jenis

b. Merokok, berkelahi, mengancam dan menganiaya

c. Belajar di luar rumah tanpa izin 

d. Mengambil barang orang lain tanpa izin

e. Mandi dibatas waktu yang telah di tentukan

C. Hal Etika/Remaja

1. Mewajibkan Remaja:

a. Bersikap 5 S (Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) pada Orang 

tua, Ust, tamu, kakak/adik dan orang lain

2. Melarang Remaja:

a. Memanggil teman-teman dengan sebutan yang buruk

b. Membuat kegaduhan

c. Mengganggu Ust atau orang tua ketika ada tamu

D. Hal Ibadah

1. Mewajibkan Remaja:

a. Shalat berjama’ah di masjid kecuali sedang sakit

b. Puasa sunnah pada hari senin dan kamis

c. Shalat sunnah tahajjud berjama’ah

d. Shalat sunnah duha berjama’ah

e. Menghafal ayat-ayat Al-Qur’an

f. Menghafal do’a pendek
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g. Menghafal hadits-hadits

2. Melarang Remaja:

a. Keluar masjid sebelum selesai shalat

b. Membuat kegaduhan di dalam masjid

c. Makan dan minum sambil berdiri

d. Tidak shalat.

Sedangkan untuk bentuk sanksi atau hukuman atas pelanggaran 

apabila melanggar tata tertib atau disiplin di Desa Negeri Ratu Ngambur 

adalah sebagai berikut:

Sanksi-Sanksi Pelanggaran di Desa Negeri Ratu Ngambur

A. Sanksi Umum

1. Berat (Langsung dikeluarkan dari pengajian)

a. Pacaran, surat menyurat, ngobrol antar lawan jenis

b. Berkelahi 

c. Menganiaya

d. Mencuri

e. Membawa obat-obat terlarang

f. Tidak mau di didik untuk shalat

g. Melawan Ust dan orang tua

h. Mencemarkan nama baik Ust

i. Homo/lesbi 

2. Sedang (di nasehati dan diberi hukuman)

a. Merokok

b. Terlambat mengikuti shalat berjamaah

c. Terlambat pulang rumah
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d. Berkata kasar

3. Ringan (Cukup dinasehati)

a. Membuat kegaduhan

b. Saling mengejek sasama teman.25

2. Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung

a. Akhlak Kepada Allah SWT

1) Melaksanakan Shalat 5 Waktu

Di Desa Negeri Ratu Ngambur shalat adalah sesuatu yang paling di 

utamakan, hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak 

Yusir yakni sebagai berikut:

“Dalam hal ibadah, kami di Desa Negeri Ratu Ngambur selalu 
menekankan tentang ibadah shalat, terlebih lagi mengenai shalat 5 waktu. 
Kami sangat memperhatikan ibadah shalat remaja-remaja di Desa Negeri 
Ratu Ngambur. Disini agar terlihat remaja melaksanakan shalat atau tidak, 
maka setiap waktu shalat remaja di wajibkan shalat berjamaah, baik laki-
laki maupun perempuan. Kecuali yang sedang dalam keadaan tidak suci 
bagi perempuan dan remaja-remaja yang masih berada di sekolah ketika 
melaksanakan shalat berjama’ah waktu dzuhur. Jadi ketika adzan sudah 
terdengar maka remaja-remaja wajib sudah ada di dalam masjid, dan 
untuk shalat subuh sebelum adzan subuh mereka sudah harus ada di 

                                                
25 Dokumentasi, Tentang Sanksi dan Pelanggaran Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Pada Tanggal 25 Juni 2017
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masjid, karena anak sudah dibiasakan bangun sebelum subuh untuk 
melakukan shalat tahajjud”.26

Berdasarkan, hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Negeri 

Ratu Ngambur ini memang benar, pihak orang tua sangat memperhatikan 

ibadah remaja-remaja. Dan disini penulis melihat bahwa dalam setiap 

waktu shalat dilakukan secara berjamaah. Dari mulai shalat subuh, dzuhur, 

asar, magrib, dan isya.27

2) Melaksanakan Puasa Wajib dan Sunnah

Puasa wajib adalah salah satu kewajiban yang harus kita kerjakan. 

Namun di Desa Negeri Ratu Ngambur ini puasa sunnah menjadi salah satu 

aturan yang harus dilakukan oleh anak-anak yang tinggal di Desa Negeri 

Ratu Ngambur. Hal ini dapat terlihat dari hasil pameran berikut ini:

“Mengenai puasa, kalau puasa wajib remaja-remaja memang sudah 

mengetahu kewajiban mereka dengan berpuasa yaitu puasa di bulan 

Ramadhan. Dan setiap tahunnya Alhamdulillah remaja-remaja di Desa 

Negeri Ratu Ngambur menyelesaikan puasa mereka dengan penuh. 

Terkecuali remaja yang sedang sakit. Dan selain puasa yang diwajibkan 

puasa Ramadhan, disini memilki peraturan bahwasanya remaja harus dan 

wajib melaksanakan puasa sunnah senin-kamis. Selain dari pada itu 

                                                
26 Bapak Yusir, Orang Tua Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 16 Juni 2017.
27 Observasi, Tentang Akhlak Remaja Kepada Allah di Desa Negeri ratu Ngambur 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Pada Tanggal 20 Juni 2017



92

apabila bertemu dengan bulan-bulan tertentu seperti bulan rajjab, 

muharram, kami juga mewajibkan mereka untuk berpuasa. Ini bertujuan 

untuk mengajarkan mereka bagaimana kita harus berakhlak kepada Allah 

yang salah satunya dengan berpuasa”.28

Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara dengan salah satu remaja di 

Desa Negeri ratu Ngambur yaitu sebagai beriku:

“Saya melakukan puasa bukan karena aturan dari orang tua, tapi saya 

melakukan puasa karena ini adalah perintah Allah. Allah menyukai orang 

yang berpuasa, dan berpuasa itu dapat mencegah kita untuk melakukan 

sesuatu yang tidak baik seperti rasa ingin marah dan lain sebagainya”.29

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, akhlak remaja di 

Desa Negeri ratu Ngambur ini memang luar biasa. Di Desa Negeri ratu 

Ngambur ini semua ank terbiasa melaksanakn puasa. Berdasarkan 

wawancara dengan orang tua puasa wajib mereka sudah tidak diragukan 

lagi. Dan sekarang penulis melihat mereka melaksanakan puasa senin 

kamis. Walaupun anak yang masih kecil mereka tetap diajarkan berakhlak 

kepada Allah untuk menahan haus dan lapar dengan cara berpuasa. 

                                                
28 Bapak Sukri, Orang Tua Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2017.
29 Yanti, Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2017.
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Mereka dilatih sejak dini, anak yang berusia sudah 7 tahun sudah 

diajarkan untuk berpuasa.

3) Melakukan Dzikir

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Negeri ratu 

Ngambur, terlihat bahwa remaja-remaja di Desa Negeri ratu Ngambur ini 

senantiasa selalu di ajarkan untuk mengingat Allah. Hal ini terlihat dari 

bahwa setiap ba’da shalat mereka melakukan dzikir bersama.30

4) Senatiasa Bersyukur Kepada Allah SWT

Cara berakhlak kita kepada Allah salh satunya yaitu selalu bersyukur 

kepada Allah atas nikmat apa pun yang telah Allah berikan. Berikut 

adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa remaja di Desa Negeri 

ratu Ngambur:

“Apabila saya mendapat nikmat dari Allah, kita harus selalu bersyukur 

dengan mengucapkan hamdalah. Ust mengajarkan kami semua bahwa cara 

bersyukur bisa berbagai macam caranya, yang pertama dengan mengucap 

syukur Alhamdulillah, yang kedua dengan selalu taat kepada Allah dengan 

selalu mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya 

                                                
30 Observasi, Tentang Akhlak Remaja Kepada Allah dengan Berdzikir, di Desa Negeri Ratu 

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 13, 16, 19 Juni 2017.
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dan meyakini bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita semata-

mata karena Allah”.31

b. Akhlak Kepada Sesama Manusia

1) Berbuat Baik dan saling Menyangi

Di Desa Negeri Ratu Ngambur semua remaja di didik untuk saling 

menyayangi selalu berbuat baik kepada sesama, baik itu teman Desa 

Negeri Ratu Ngambur maupun di luar Desa Negeri Ratu Ngambur. Walau 

mereka bukan anak yang mampu memilki kecukupan harta tapi mereka 

selalu diajarkan untuk berbagi dan senantiasa hidup sederhana. Berikut 

adalah hasil wawancara dari salah satu anak di Desa Negeri Ratu 

Ngambur:

“Saya selalu bersyukur walaupun ibu saya sudah meninggal tapi saya 
masih memiliki keluarga di Desa Negeri Ratu Ngambur ini, saya selalu di 
ajarkan untuk berbagi. Ayah juga mengajarkan kepada saya berbagi bukan 
hanya saja kepada teman-teman, tapi dengan orang lain juga. Seperti 
apabila ada pengemis di jalan kata Ayah kalau kita punya uang maka kita 
harus memberi pengemis itu”.32

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Negeri Ratu 

Ngambur memang benar adanya bahwasanya remaja-remaja di Desa 

Negeri Ratu Ngambur ini sangat erat kekeluargaannya mereka saling 

                                                
31 Mia Ningrum Widya Wati, Remaja di Desa Negeri ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2017.
32 Dea Ananda, Remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2017.
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berbagi satu sama lain. Dan mereka pun selalu di ajarkan hidup sederhana. 

Itu terlihat dari tercermin dari cara mereka berpakaian sehari-hari. 

2) Berlaku Sopan dalam Ucapan dan Perbuatan

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Negeri Ratu 

Ngambur, remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur dalam sopan 

santun dan perbuatan dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari remaja-

remaja yang terbiasa mengucapkan salam apabila setiap memasuki 

ruangan dan melakukan salim atau cium tangan kepada setiap tamu yang 

datang ke rumah. Penulis melihat remaja-remaja itu terbiasa 

melakukannya, terlihat dari ketika ada tamu yang datang mereka melihat 

tamu tersebut langsung menghampirinya dan ucapkan salam lalu salim 

kepada tamu yang datang. Termasuk ketika pertama kali penulis datang ke 

rumah ini mereka menyambut penulis dengan ramah serta salim untuk 

menunjukan rasa hormat mereka kepada tamu.33

3) Saling Tolong Menolong

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, remaja-remaja di 

Desa Negeri Ratu Ngambur selain ramah ternyata solidaritas mereka 

terhadap teman-temannya sangat tinggi. Hal ini terlihat dari ketika ada 

temannya yang sedang kesusahan maka mereka saling membantu. Misal 

                                                
33 Observasi, Tentang Akhlak Remaja dengan Pembiasaan di Desa Negeri Ratu Ngambur 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 20 Juni 2017.
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ketika salah satu anak mendapatkan tugas atau PR dari sekolahnya, dan ia 

tidak bisa mengerjakan maka temannya membantu agar tugasnya cepat 

terselesaikan. 

4) Saling Memaafkan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa, 

remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur sangat memilki ikatan 

persaudaraan yang kuat, mereka tidak terlihat berasal dari keluarga dan 

latar belakang yang berbeda mereka selalu bersatu. Hal tersebut terlihat 

ketika remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur sedang berkumpul, 

dan dan tiba-tiba ada remaja yang berkelahi, yang membuat penulis salut 

adalah ketika melihat teman-temannya langsung melerai perkelahian 

mereka dan meminta mereka saling memaafkan. Jadi tanpa pengurus ikut 

campur, mereka sendiri sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi. Remaja-remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur ini memiliki rasa 

memaafkan yang luar biasa.

Disinilah terlihat fungsi pembinaan akhlak remaja, sehingga kita dapat 

melihat sendiri hasil dari pembinaan tersebut. Di Desa Negeri Ratu 

Ngambur ini aspek penilaian akhlak hanya dititik beratkan pada realitas 

keberhasilan penerapan nilai-nilai akhlak.



97

Beberapa manfaat yang dapat diamalkan oleh remaja-remaja di Desa 

Negeri Ratu Ngambur:

1) Manfaat yang saya peroleh selama di Desa Negeri Ratu Ngambur
ini banyak sekali, dan patut saya syukuri

2) Di Desa Negeri Ratu Ngambur ini saya banyak sekali pelajaran 
yang tidak saya dapatkan sebelumnya. Seperti ilmu makan dan 
minum tidak boleh oleh agama dan melakukan ibadah tepat diawal 
waktu 

3) Dan disini saya dapat teman baru, saudara baru dan teman 
seperjuanganbaru

4) Dengan ini saya berterimakasih kepada Allah karena, telah di 
tempatkan di lingkungan yang seperti ini.34

3. Fator-Faktor Pendukung dan Peghambat Pembinaan Akhlak Remaja di 

Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat Provinsi Lampung

Suatu program yang telah direncanakan mempunyai faktor yang berpengaruh. 

Suatu program tidak akan bisa berjalan dengan baik jika terdapat probelmatika 

atau faktor penghambat yang tidak terselesaikan. Faktor pendukung dalam 

pembinaan akhlak remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat antara lain beberapa wawancara denga kepala desa, 

ustadz, orang tua, dan remaja-remaja sebagai berikut:

Menurut orang tua remaja “Faktor pendukung pembinaan akhlak adalah 

beasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Selain itu juga dari lingkungan sekitar 
                                                

34 Izzatul Mu’minah, Remaja di Desa Negeri ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 
Pesisir Barat, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2017.
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yang cukup kondusif baik dari lingkunan keluarga itu sendiri dan lingkungan 

sekitar”.

Menurut Ustadz Samman “Faktor pendukung pembinaan akhlak di Desa 

Negeri ratu Ngambur ini adalah antusias anak dalam pelaksanaan pembinaan 

akhlakul karimah, lingkungan yang mendukung, yakni orang tua sehingga dapat

mengawasi anak jika terdapat anak yang salah dalam berbuat atau bersikap 

sehingga terwujud akhlakul karimah anak”.

Adapun faktor penghambat dari pembinaan akhlak di Desa Negeri Ratu 

Ngambur adalah:

Sebagai hasil wawancara dengan Kepala Desa Negeri Ratu Ngambur yang 

mengatakan:

Penghambat pembinaan akhlak dari luar (ekternal) adalah pergaulan antara 
remaja yang masih membawa pengaruh dari luar atau mungkin mungkin ada 
ustadz atau orang tua yang secara tidak sengaja melakukan perbuatan yang kurang 
baik dan dilihat oleh remaja yang ditiru, semisal seorang ustadz atau orang tua 
melakukan minum dan makan dengan berdiri, hal ini juga akan ditiru oleh remaja. 
Namun pada dasarnya semua ustadz dan orang tua sudah semaksimal mungkin 
dan Alhamdulillah setidaknya remaja sudah dapat mengaplikasikan sikap seperti 
hormat kepada orang tua, ustadz, dan orang lain, taat beribadah, shalat 
berjama’ah, hidup mandiri, dan sederhana, gotong royong, disiplin dalam setiap 
kegiatan, sabar dan ikhlas dalam melaksanakan kegiatan dan sebagainya.35

                                                
35 Bapak Hazairin, Kepala Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2017.
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Dapat kita ketahui suatu program yang telah direncanakan mempunyai faktor 

yang berpengaruh. Suatu program tidak akan berjalan dengan baik jika terdapat 

problematika atau faktor penghambat yang tidak terselesaikan. Berdasarkan data 

yang peneliti dapatkan dari sumber data melalui wawancara dengan hasil 

pengamat yang penulis peroleh selama terjun lapangan , maka hasil analisis 

tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan akhlak 

remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat yakni:

1. Faktor pendukung dalam Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim 

di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

Provinsi Lampung antara lain:

a. Faktor naluri dari diri sendiri yang memiliki semangat untuk terus 

memperbaiki akhlak serta kepribadiannya dan mengaplikasikannya 

kedalam kehidupan sehari-hari

b. Adanya dukungan dari orang tua dan lingkungan tempat tinggal remaja

baik dari adat kebiasaan dan pergaulan lingkungan yang kondusif dalam 

melakukan pembinaan akhlak

c. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Negeri Ratu Ngambur 

menyenangkan dan mendidik
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2. Adapun faktor penghambat dari Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga 

Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat Provinsi Lampung antara lain:

a. Faktor internal, yang pertama faktor bawaan dari keluarga asal atau 

pergaulan ketika belum masuk pengajian. Kedua, yaitu timbulnya naluri 

malas dan bosan dari anak itu sendiri.

b. Faktor Eksternal, yaitu adanya pengaruh dari lingkungan luar diri remaja. 

Solusi yang digunakan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah 

dengan selalu memberikan pengarahan atau nasehat kepada remaja dan 

juga memberikan keteladanan yang baik serta memberikan teguran secara 

langsung apabila remaja melakukan hal-hal yang di anggap tidak baik. 

Kemudian pada dasarnya pembinaan akhlak remaja di Desa Negeri Ratu 

Ngambur inu sudah efektif. Hal ini bisa dilihat dari tingkah laku anak 

dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Desa Negeri Ratu Ngambur. 

Remaja-remaja para remaja sudah bisa dikatakan menerapakan akhlakul 

karimah secara bertahap. Itu tercermin dalam interaksi remaja yang baik 

seperti menghormati orang tua, ustadz, dan orang lain, hidup mandiri, 

sederhana, dalam berpakaian, bersikap dan berprilaku, memilki rasa 

kebersamaan atau gotong royong dalam suasana penuh persaudaraan, 

hidup berdisiplin, sabar dan ikhlas dalam melaksanakan kegiatan dan lain-

lain.
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Kekurangan dalam pembinaan akhlak adalah terdapat pada pribadi anak itu 

sendiri. Apakah anak benar-benar memahami dan memperaktekan hasi 

pembinaan akhlak atau tidak. Ketika anak itu dapat menyadari manfaat dari 

pembinaan akhlak, maka dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

mengaplikasikan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi jika 

remaja tidak menyadari tujuan dan manfaat dari pembinaan akhlak karimah dalam 

kehidupan sehari-hari, maka anak tidak akan mengaplikasikan hasil pembinaan 

akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

C. Analisis Data 

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi telah disajikan sebelumnya, 

setelah data disajikan, data tersebut dapat di analis dan ditarik kesimpulan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data juga 

berarti proses yang berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriftif kualitatif.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari sumber data melalui wawancara dan 

hasil pengamatan yang penulis lakukan selama terjun kelapangan, maka hasil analisis 

penulis tentang keseluruhan pelaksanaan Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga 

Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

Provinsi Lampung sebagai berikut:
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Dalam penelitian ini penulis memiliki analisis selama menjalankan penelitian di 

Desa Negeri Ratu Ngambur. Diantaranya Ustadz dan orang tua yang sangat berperan 

dominan dalam membina akhlak remaja, cerminan akhlak remaja disebabkan karena 

keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan oleh ustadz dan orang tua. Peraturan tata 

tertib dalam hal membina akhlak yang sudah dilakukan sudah cukup baik dengan cara 

salah satunya adalah mewajibkan shalat berjama’ah, mewajibkan puasa sunnah, 

mewajibkan menghafal Al-Qur’an, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah 

penulis jelaskan. Kegiatan tersebut merupakan contoh dalam membina akhlak remaja

di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasrkan hasil wawancara dan observasi penulis serta data lapangan, 

menunjukan bahwa pembinaan akhlak remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur ini 

melalui teori yang sudah penulis jelaskan di bab II yaitu teori Nasih Ulwan yakni 

melalui keteladanan, kebiasaan, nasihat, perhatian, hadiah dan hukuman.

Pertama, Pembinaan melalui keteladanan dapat dilihat dari keteladanan yang 

diberikan untuk selalu bertutur bahasa dan berbuat baik kepada orang lain. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan selama penulis tinggal dan 

berinteraksi secara langsung di Desa Negeri Ratu Ngambur penulis tidak pernah 

mendengar remaja mengucapkan kata kotor atau yang tidak boleh di ucapkan. 

Kemudian menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, 

berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan remaja-remaja di Desa Negeri Ratu 

Ngambur hubungannya sangat harmonis.
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Kemudian keteladanan yang lain dapat di lihat dari mereka yang senantiasa 

menutup aurat, dan diwajibkan makan dan minum sambil duduk.

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha orang tua di Desa Negeri Ratu Ngambur 

dalam membina akhlak remaja denagn cara keteladanan, dengan menasehati 

kemudian memberikan contoh secara langsung kepada remaja hal-hal yang baik. 

Adanya satu contoh yang menampilkan perilaku yang baik akan lebih mudah dalam 

proses penyamaan diri kepada seseorang yang ditiru yang tadinya hanya meneladani 

seseorang namun lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk dirinya sendiri.

Kedua, Pembinaan melalui kebiasaan. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi serta data lapangan menunjukan bahwa remaja di Desa Negeri Ratu 

Ngambur selalu membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman apabila ada tamu 

yang datang ke rumah, melaksanakan shalat berjama’ah, dari mulai shalat shubuh, 

dzuhur, asar, magrib dan isya. Juga dibiasakan untuk melaksanakan puasa senin dan 

kamis, serta di biasakan menghafal ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi.

Ketiga, Pembinaan melalui nasehat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

di lapangan menujukan bahwa dalam proses pembinaan melalui nasehat selalu 

diberikan orang tua. Hal tersebut terlihat dari kegiatan yang setiap harinya dilakukan 

ba’da shalat berjama’ah remaja-remaja dikumpulkan untuk mendapatkan nasehat-

nasehat baik-baik itu berupa ceramah agama atau cerita-cerita Islami yang 

memotivasi mereka agar senantiasa beribadah kepada Allah lebih baik lagi.
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Keempat, Pembinaan melalui perhatian. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan guru ngaji yaitu Ustadz Samman, menunjukan bahwa dalam proses 

pembinaan akhlak remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur melalui perhatian 

berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan 

kasih sayang tidak membeda-bedakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. 

Semua yang belajar ngaji di perlakukan secara sama.

Kelima, Pembinaan melalui hadiah dan hukuman. Berdasarkan hasil wawancara 

dan observasi serta data lapangan menunjukan bahwa dalam pemberian hadiah di

tunjukan untuk remaja-remaja yang berprestasi, dengan tujuan untuk memotivasi 

remaja. Contoh, seperti ini sangat menekankan remaja-remaja harus hafal Al-Qur’an, 

jadi setiap anak yang sudah setor beberapa surat, Ustadz mengadakan lomba antar 

remaja pengajian, agar mereka mempunyai semangat dalam menjalankan hafalannya 

dan termotivasi yang tinggi.

Disini terlihat jelas bahwa di Desa Negeri Ratu Ngambur memiliki strategi agar 

remaja mau dan cepat menghafal ayat-ayat al-Qur’an, yaitu dengan selalu 

memberikan penghargaan kepada remaja yang sudah menghafal ayat-ayat atau surat-

surat tertentu yang telah di tentukan ustadz.

Sedangkan untuk pembinaan akhlak remaja melalui hukuman, berdasarkan hasil 

wawancara, observasi dan data lapangan yang menunjukan bahwa hukuman atau 

sering disebut sanksi ini diterapkan jika remaja berbuat kesalahan atau melanggar 
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peraturan, dari hukuman ringan sampai dengan berat misalkan terlambat mengikuti 

shalat berjama’ah akan di berikan sanksi atau hukuman dari yang ringan, hafalan 

surat, mufradat, berlari keliling lapangan, membersihkan kamar mandi, sampai 

hukuman yang terberat yakni dikeluarkan dari pengajian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz selaku guru ngaji di Desa Negeri 

Ratu Ngambur mengatkan bahwa saya dan orang tua remaja-remaja tidak asal 

memberikan peraturan dan tata tertib yang tidak ada dasarnya, termasuk dalam 

menghukum atau menegur. Dalam memberikan hukuman saya dan orang tua remaja-

remaja membedakan hukuman antara kesalahan yang ringan dan kesalahan yang 

berat. Adapun jenis hukuman dan sanksi, seperti yang sudah di bahas, ustadz 

memulainya dengan memberikan pengarahan, isyarat lalu kecaman. Adapun jenis-

jenis hukuman yang ada di Desa Negeri Ratu Ngambur misalnya yang pertama 

apabila ada remaja yang terlambat melaksanakan shalat berjama’ah maka kami 

berikan hukuman membersihkan masjid setelah usai shalat, kedua apabila ada remaja

yang terlambat pulang kerumah se usai sekolah tanpa izin maka kami berikan 

hukuman untuk membaca surat-surat sebelum masuk rumah, ketiga apabila ada 

remaja yang keluar rumah tanpa izin, maka kami berikan hukuman dengan 

menyuruhnya hafalan ayat atau hadits, keempat apabila ada remaja yang merokok 

maka anak di hukm dengan cara belari. Dan apabila ada hal-hal atau pelanggaran 

yang lebih dari itu seperti mencuri, berpacaran dan lain sebagainya seperti yang telah 

di uraikan, ustadz memutuskan untuk mengluarkannya dari pengajian.
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Keteladanan, pembiasaan, nasehat, perhatian, hadiah dan hukuman yang 

diterapkan agar remaja menjadi berakhlak berlangsung dengan baik. Pembinaan 

akhlak remaja yang telah di tetapkan target dan tujuannya sudah dilaksanakn dengan 

baik, hal tersebut dapat dilihat dari akhlak remaja atau dari pelaksanaan pembinaan 

akhlak yang dilakukan sudah banyak yang melibatkan seluruh orang tua. Hal ini 

menunjukan bahwa Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim di Desa 

Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 

Lampung sudah cukup tepat dan baik.

Demikianlah deskripsi analisa data penulis, mengenai Pembinaan Akhlak Remaja 

Dalam Keluarga Muslim di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung untuk mewujudkan kualitas pembinaan 

akhlak anak yang baik dan bermutu.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah mengelola dan menganalisis data lapangan yang diperoleh, maka langkah 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan secara keseluruhan dari uraian hasil 

penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa dalam memberikan pembinaan akhlak remaja dalam keluarga, 

orang tua di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat Provinsi Lampung, masih terdapat keterbatasan serta kekurangan, dalam hal 

memberikan keteladanan baik dengan ucapan maupun perbuatan, pengawasan, sikap 

acuh tak acuh orang tua terhadap aktivitas yang dilakukan anak-anaknya, kurangnya 

konsistensi orang tua dalam pembinaan akhlak, yang disebabkan kurangnya wawasan 

pemahaman orang tua dan tingkat pendidikannya.

Pembinaan akhlak remaja di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung secara menyeluruh belum maksimal serta 

belum mencapai hasil dan pengaruh yang optimal. Terlihat masih adanya remaja-

remaja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, banyak menghabiskan 

sebagian waktu siang atau malamnya di tempat-tempat tongkrongannya bersama 

teman-temanya. Masih banyak remaja yang enggan sholat berjamaah di masjid. 
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Penyebab penyimpangan perilaku di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yaitu faktor internal (keluarga) 

dan eksternal (Pergaulan dan pengaruh lingkungan luar). Yakni kurangnya perhatian 

dan pemahaman terhadap remaja baik secara psikologis maupun spiritual, dan 

pengaruh dari prilaku menyimpang yang dibawa oleh remaja diluar desa, serta 

penggunaan sarana teknologi komunikasi seperti handphone, televisi yang berlebihan 

sehingga turut membuat anak atau remaja enggan dan bermalas-malasan dalam 

beribadah seperti tidak sholat lima waktu, enggan belajar mengaji dan lain-lain.

B. Saran-Saran

1. Bagi Orang Tua dan Tenaga Pendidik

Melalui penelitian ini setiap orang tua dan guru menyadari begitu urgensinya 

pembinaan akhlak dalam keluarga, serta mengupayakan agar pembinaan akhlak 

pun tertanam dalam diri orang tua dan para pendidik, sehingga akan mampu 

membina akhlak dengan baik sesuai dengan syari’at Islam. Dan senantiasa 

berupaya meningkatakan perbaikan kebaikan dlam proses terbina (diri sendiri) 

serta dapatmembina putera-puterinya baik masa kanak-kanak maupun masa 

remaja.

Untuk lebih memudahkan dalam pembinaan akhlak dalam keluarga bagi 

orang tua dan tenaga pendidik maka penting mengetahui informasi mengenai 

bentuk pembinaan yang dilakukan dalam pembinaan akhlak. Sehingga 
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menumbuhkan motivasi dan inspirasi orang tua dan pendidik untuk berupaya 

membina anak atau remaja dengan beberapa metode yang telah diuraikan. Serta 

diharapkan mampu memicu orang tua dan pendidik untuk kreatif dalam berupaya 

membina akhlak dalam keluarga.

2. Bagi Perangkat Desa

Untuk menjadikan keluarga berakhlak baik meninggalkan perbuatan yang 

negatif, hendaknya perangkat desa memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan prilaku sosial dan kualitas masyarakat, untuk mengadakan pembinaan 

akhlak melalui pelatihan-pelatihan atau penyuluhan keagamaan, serta membuka 

wacana baru untuk lebih memperhatikan institusi kemasyarakatan yang ada 

seperti RISMA dan kegiatan keagamaan lainnya. Serta membina dan 

memberdayakan para remaja. Sehingga proses terbinanya generasi akan 

terorganisir dengan baik mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.

3. Bagi Masyarakat

Karena pentingnya peran masyarakat, dalam menjalin tali persaudaraan 

dengan bekerja sama membina akhlak guna mewujudkan kemaslahatan maupun 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka setiap masyarakat seharusnya 

memahami wawasan terhadap pentingnya pembinaan akhlak dalam keluarga, 

serta menjadikannya sebagai refrensi pembelajaran dalam pembinaan akhlak yang 

ada dalam masyarakat. Sehingga terjalinlah kerja sama yang solid dalam 
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lingkungan masyarakat, yang dengannya tercipta suasana nyaman, aman dan 

tentram.

C. Penutup 

Dengan mengucap Segala Puji bagi Allah SWT. yang senantiasa memberikan 

rahmat, inayah dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari sungguh keseluruhan skripsi ini masih sangat jauh dari 

kesempurnaan. Karenanya penulis memohon rahmat kepada Allah SWT atas 

kekeliruan dan kesalahan dalam memaparkan skripsi ini, karena sumber kebenaran 

hakiki hanya Allah SWT. dan penulis mohon maaf kepada pihak yang terkait, yang 

turut berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian skripsi ini, 

sungguh hal ini merupakan keterbatasan kemampuan penulis.

Akhirnya penulis berharap, semoga Allah meridhoi terhadap apa yang penulis 

perbuat dan skripsi ini dapat bermanfaat dan diterima lebih baik lagi dari apa yang 

telah dipaparkan di dalamnya. Amiin Allahumma Amiinn.
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Lampiran 1

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara dan Observasi                                         
Pembinaan Akhlak Remaja

No Sub Fokus Indikator Metode 
Pengumpulan Data

1 Keteladanan a. Bertutur bahasa dan berbuat baik 
baik kepada orang lain

b. Menghormati yang lebih tua dan 
menyayangi yang lebih muda

c. Mengucapkan salam dan salim 
kepada tamu

d. Senantiasa menutup aurat
e. Makan dan minum sambil duduk

Wawancara dan 
Observasi

2 Pembiasaan a. Melaksanakan shalat berjama’ah
b. Melaksanakan shalat sunnah
c. Melaksanakan puasa senin-kamis
d. Menghafal ayat Al-Qur’an dan 

hadits

Wawancara dan 
Observasi

3 Nasihat a. Membangkitkan fikiran dan 
pendapat yang diterima oleh sang 
anak serta menjelaskan faedah-
faedah berakhlak mulia

b. Menyampaikan materi agama 
dengan cara metode cerita

c. Menganjurkan kepada anak 
untuk menjalankan perintah 
Allah dan menjauhi segala 
larangannya

Wawancara dan 
Observasi

4 Perhatian a. Memberikan motivasi kepada 
anak

b. Bersikap penuh kasih sayang
c. Mengoreksi kesalahan anak

Wawancara dan 
Observasi

5 Hadiah dan 
Hukuman

a. Memberikan penghargaan atau 
reward

b. Menunjukan kesalahan dengan 
penghargaan

Wawancara dan 
Observasi



c. Menunjukan kesalahan dengan 
memberikan isyarat

d. Menunjukan kesalahan dengan 
kecaman.



Lampiran 2

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara dan Observasi                                            
Tentang  Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim 

No Sub Fokus Indikator Metode 
Pengumpulan Data

1 Akhlak 
Kepada 
Allah

a. Melaksanakan sholat 5 waktu
b. Melaksanakan puasa wajib dan 

sunnah
c. Melaksanakan dzikir
d. Senantiasa bersyukur kepada 

Allah
e. Hafidz Qur’an

Wawancara dan 
Observasi

2 Akhlak 
Kepada 
Sesama 
Manusia

a. Berbuat baik dan saling 
menyayangi

b. Berlaku sopan dalam ucapan dan 
perbuatan

c. Saling tolong menolong
d. Suka memaafkan

Wawancara dan 
Observasi



Lampiran 3

Kerangka Observasi                                                                                         
Tentang Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim 

No Aspek yang 
di Observasi

Indikator Hasil Observasi

1 Keteladanan a. Bertutur bahasa 
dan berbuat baik 
kepada orang 
lain

b. Menghormati 
yang lebih tua 
dan menyayangi 
yang lebih muda

c. Mengucapkan 
salam dan salim 
kepada tamu

d. Senantiasa 
menutup aurat

e. Makan dan 
minum sambil 
duduk

a. Mereka sangat terjaga sekali 
dengan perkataan 
maupunperbuatannya, karena 
apabila mereka salah, langsung 
ada teguran dari orang tua 
mereka sendiri maupun teman 
sebayanya. Jadi mereka bertutur 
katanya sudah baik

b. Di Desa Negeri Ratu Ngambur 
remajanya sangatlah menjaga 
keharmonisan mereka agar 
terciptanya kenyamanan dan 
damai

c. Selama peneliti disana, mereka 
selalu di ajarkan sopan santun 
terhadap orang tua, maupun tamu 
yang datang, karena itulah ciri 
khas mereka yang di ajarkan oleh 
orang tua

d. Mereka sangat di wanti-wanti 
dalam menutup auratnya, karena 
itu sangat ditekankan dan selama 
peneliti disana ada beberapa yang 
melanggar peraturan tersebut

e. Hasil penelitian ini, mereka 
sangat taat sekali dengan apa 
yang di arahkan, di bimbing oleh 
orang tuanya, karena selama 
peneliti disana kebanyakan 
mereka tidak ada yang melanggar 
itu walaupun ada satu dua orang 



yang saya lihat.
2 Pembiasaan a. Melaksanakan 

shalat 
berjama’ah

b. Melaksanakan 
shalat sunnah

c. Melaksanakan 
puasa senin 
kamis

d. Menghafal ayat 
Al-Qur’an dan 
Hadits

a. Peraturan yang paling keras dan 
yang paling di wajibkan untuk 
tidak melanggarnya yaitu 
melaksanakan sholat dengan 
berjama’ah dengan seperti itu 
para anak sangat berantusias 
mengerjakannya, tidak ada yang 
telat dalam sholat 5 waktu

b. Melaksanakan sholat sunnah 
sudah tidak asing lagi apa lagi 
sholat tahajjud dan duha mereka 
tidak pernah ketinggalan

c. Begitu juga dengan puasa senin, 
kamis. Mereka selalu 
mengerjakannya walaupun tidak 
pernah di suruh-suruh lagi.

d. Menghafal Al-Qur’an sangatlah 
diwajibkan bagi anak-anak yang 
tinggal di dalam Desa Negeri 
Ratu Ngambur.

3 Perhatian a. Bersikap penuh 
kasih sayang

a. Anak-anak di Desa Negeri Ratu 
Ngambur sangatlah menjaga 
kasih sayang kepada teman 



Lampiran 4

Pedoman Observasi                                                                                            
Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim 

No Aspek yang di 
Observasi

Indikator Hasil Observasi

1 Akhlak Kepada 
Allah

a. Melaksanakan 
sholat 5 waktu

b. Melaksanakan 
puasa wajib 
dan sunnah

c. Melakukan 
dzikir

d. Hafidz Qur’an

a. Mereka setiap mendengar adzan, 
mereka langsung pergi ke masjid 
untuk melaksanakan sholat 
berjamaah

b. Dalam melaksanakan puasa 
wajib dan sunnah mereka tidak 
perlu lagi diperintah, berjalan 
dengan sendirinya

c. Setiap melaksanakan dzikir, 
mereka selalu khusuk dan 
bersama-sama mengerjakannya

d. Mereka sudah banyak yang 
menghafal Al-Qur’an

2 Akhlak kepada 
Sesama Manusia

a. Berbuat baik 
dan saling 
menyayangi

b. Berlaku sopan 
dalam ucapan 
dan perbuatan

c. Saling tolong 
menolong

d. Suka 
memaafkan

a. Selama di Desa Negeri Ratu 
Ngambur mereka sangat menjaga 
keharmonisan keluarga, karena 
dengan adanya kasih sayang 
maka kekerasan pun terhindar 
kan

b. Peneliti lihat dan perhatikan 
mereka sangat menjaga sekali 
dalam etika yang di terapkan di 
Desa Negeri Ratu Ngambur, 
karena terlihat setiap ada tamu 
mereka salaman, baik ketemu 
siapa pun

c. Setiap ada gotong royong, 
sangat terlihat 

d. Rendah hati dan saling 
memaafkan



Lampiran 5
Pedoman Wawancara

A. Kepala Desa

1. Bagaimana sejarah singkat Desa Negeri Ratu Ngambur

2. Bagaimana keadaan masyarakat Desa Negeri Ratu Ngambur

B. Guru Ngaji dan Orang Tua 

1. Bagaimana menurut bapak pendidikan akhlak Remaja di Desa Negeri Ratu 

Ngambur ini?

2. Bagaimana cara guru ngaji dan orang tua Desa Negeri Ratu Ngambur ini 

dalam membina akhlak remaja?

3. Apakah di Desa Negeri Ratu Ngambur memilki strategi khusus dalam hal 

membina remaja?

4. Bagaimana cara guru ngaji atau orang tua dalam menasehati atau memotivasi 

remaja agar berakhlak atau berbudi pekerti yang baik?

5. Bagaimana cara bapak untuk menunjukan perhatian dengan cara penuh kasih 

sayang tetapi tidak pilih kasih?

6. Lalu apa yang dilakukan pihak orang tua dalam mengoreksi kesalahan anak 

tetapi tetap menunjukan rasa kasih sayang?

7. Kepada siapa atau untuk hal-hal apa saja pemberian hadiah diberikan?

8. Bagaimana cara bapak dalam menerapkan hukuman kepada remaja dengan 

cara pengarahan?



9. Lalu, bagaimana cara bapak memberikan hukuman remaja dengan cara 

isyarat?

10. Hukuman kecaman seperti apa yang dilakukan bapak untuk remaja Desa 

Negeri Ratu Ngambur ini?

11. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembinaan akhlak remaja

di Desa Negeri Ratu Ngambur?

12. Bagaimana akhlak remaja yang tinggal di Desa Negeri Ratu Ngambur? 

Apakah mereka sudah melakukan ibadah shalat 5 waktu dengan baik?

13. Bagaimana dengan ibadah lainnya seperti puasa?

14. Bagaimana cara bapak mengajarkan remaja agar selalu senantiasa untuk 

bersyukur dan mengingat Allah SWT?

C. Anak di Desa Negeri Ratu Ngambur

1. Nasihat apa yang sering dilakukan oleh ustadz atau orang tua kepada kalian?

2. Kapan biasanya kalian di berikan nasehat dan pemahaman?

3. Hadiah apa yang telah kalian terima setelah menghafal ayat-ayat Al-Qur’an?

4. Apakah kalian melakukan puasa wajib dan sunnah atas dasar peraturan?

5. Bagaimana cara kalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah?



Lampiran 6

Daftar Nama Informan

No Nama Informan
1 Bapak Hazairin Kepala Desa
2 Bapak Majdi Tokoh Agama
3 Bapak Samman Guru Ngaji
4 Bapak Damran Orang Tua
5 Bapak Zaidin Orang Tua
6 Bapak Rosdi Orang Tua
7 Bapak Fauzi Orang Tua
8 Bapak Pahruddin Orang Tua
9 Bapak Faizal Orang Tua
10 Bapak Hizar Orang Tua
11 Bapak Saibi Orang Tua
12 Bapak Yusir Orang Tua
13 Bapak Sukri Orang Tua
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