
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa  

dan menjadi kepribadian hingga dari situlah timbulah berbagai macam  

perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa 

memerlukan pemikiran. Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik  

dan terpuji menurut pandangan syari‟at dan akal pikiran, maka ia dinamakan 

budi pekerti mulia dan sebaliknya apabila yang dilahirkan kelakukan yang  

buruk, maka disebutlah budi pekerti yang tercela.
1
 

Akhlak sangat berkaitan dengan pola pikir, sikap hidup dan perilaku  

manusia. Keburukan akhlak sangat berpotensi memicu timbulnya perilaku-

perilaku negatif. Jika akhlak dari seseorang individu buruk, maka sangat  

mungkin ia akan melahirkan berbagai perilaku yang dampaknya dapat  

merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Akhlak yang baik dapat membawa  

pada nilai-nilai yang positif sehingga dapat membentuk kepribadian muslim 

yang taat kepada Allah. 

Kepribadian dalam kehidupan manusia, tingkah laku atau kepribadian  

merupakan hal yang sangat penting sekali, sebab aspek ini akan menentukan  

sikap identitas diri seseorang. Baik dan buruknya seseorang itu akan terlihat  

dari tingkah laku atau kepribadian yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

perkembangan dari kepribadian ini sangat tergantung kepada baik atau 

tidaknya proses pendidikan yang ditempuh. 

Nabi Muhammad SAW bersabda: 

َعْن َأِب ُهرَيْ رََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإميَانًا 
 َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا َوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا الرتمذى
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“Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang 

memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik 

akhlaknya kepada pasangannya.” (Hadits riwayat Tirmidzi).
2
 

 

Membina akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam tujuan 

pendidikan nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yag menyatakan 

bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”
 3 

Pendidikan merupakan salah satu bidang garapan yang amat penting 

dalam pembangunan suatu bangsa, karena pembangunan suatu bangsa yang 

tidak dibarengi dan diiringi pembangunan akhlak, moral dan etika, maka 

pembangunan itu tidak akan seimbang, jika pendidikan hanya mementingkan 

ilmu pengetahuan umum, tanpa diberikan ilmu agama dan penanaman akhlak, 

maka akan tumbuh generasi bangsa yang pintar dan beri lmu tetapi tidak 

berakhlak. Generasi bangsa yang seperti itu yang  akan membawa kehancuran 

pada bangsanya. Seperti saat ini, kemerosotan moral generasi muda sudah 

mulai terasa. Seperti banyaknya pemuda yang mengkonsumsi narkoba, 

pergaulan bebas, tawuran pelajar, merokok dan mengkonsumsi minuman 

keras, geng motor dan lain sebagainya. 

Seiring zaman yang semakin bergulir dalam arus modernisasi dan 

globalisasi yang penuh tantangan dengan arus multidimensi. Berbagai 

fenomena kerusakan moral atau akhlak terjadi ditengah masyarakat kita. 

Beberapa tahun ini Bangsa Indonesia terjangkit berbagai krisis dalam segala 

bidang baik aspek ekonomi, sosial, budaya, moralitas, politik dan lain-lain, 
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yang pada hakikatnya adalah berawal dari krisis akhlak. Maraknya tawuran 

antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, prilaku asusila, pergaulan bebas yang 

menjamur kepedesaan serta penyakit lainnya yang itu semua karena 

disebabkan oleh merosotnya moral bangsa.
 4
 

Globalisasi sering dicap sebagai salah satu penyebab kemerosotan akhlak 

umat manusia. Sikap kejujuran, keadilan, kebenaran, keberanian telah 

terkalahkan oleh banyaknya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan. 

Banyak terjadi perkelahian, tawuran pelajar (sebagai contoh tawuran pelajar 

dari tahun ke tahun) dan masih banyak perbuatan-perbuatan tidak terpuji 

lainnya. Anak bangsa telah kehilangan pegangan dan keteladanan dalam 

meniru perilaku yang etis. Mereka kehilangan model orang dewasa yang 

dapat digugu dan ditiru.
5
 

Penelitian ini memfokuskan kepada penerapan nilai-nilai akhlak mulia 

yang semakin merosot akibat tergerusnya zaman dan dampak era globalisasi. 

Karena berakhlak mulia merupakan bagian dari agenda besar tujuan 

pendidikan di Indonesia, tujuan tersebut membutuhkan perhatian serius 

berbagai pihak dalam rangka mewujudkan manusia berskill, kreatif, sehat 

jasmani dan rohani sekaligus berakhlak mulia. Sehingga inti dari pendidikan 

adalah pembentukan akhlak mulia, sebab tidak ada nilainya otak dan skill 

hebat jika tidak berakhlak mulia. 

Tidak ada artinya mempunyai generasi hebat, cerdas, kreatif tetapi kering 

dari akhlak mulia. Oleh sebab itu, eksistensi lembaga pendidikan formal 

(sekolah umum dan sekolah berbasis agama) sebagai sarana internalisasi 

nilai-nilai Islam perlu dan harus diwujudkan dan mendapat perhatian yang 

serius dari berbagai pihak. 

Salah satu lembaga pendidikan formal yang berkomitmen dalam 

mewujudkan generasi berakhlakul karimah adalah SMP NU 02 Al Hidayah 

Kendal yang berlokasi di Jalan Al Hidayah No. 1 Kelurahan Pekauman 
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Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Mayoritas berasal dari keluarga 

nelayan dan pedagang dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Kultur 

masyarakatnya terdiri atas percampuran budaya antara kota dan desa, bukan 

dari keluarga santri maupun dari kalangan ekonomi menengah ke atas. 

Dalam firman Allah SWT: 

َا َيْ ُ ُر لِنَ ْ ِسِه َوَمْن َكَ رَ   َنا لُْقَماَا ااِْْ َمَ  َأِا اْاُ ْر لِلَِّه َوَمْن َيْ ُ ْر  َِ  َّ  َوَلَقْ   آَ ي ْ
يٌ   َوِإْ  قَاَل لُْقَماُا  الِْنِه َوُهَو يَِ  ُُه يَا الُ َِنَّ   ُآْ رِْ  الِاللَّهِ  (١٢)  َِ اَّ اللََّه َغِِنٌّ َحَِ  

َنا ااْنَساَا اِلَواِلَ ْيِه ََحََلْ ُه أُمُّمُه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍ (١٣) ِإاَّ ال ِّْرَ  َل ُْلٌم َعِ يٌم  َوَوصَّي ْ  
َوِإْا َجاَهَ اَ  َعلى (١٤) َوِ َصالُُه ِف َعاَمنْيِ َأِا اْاُ ْر ِل َوِلَواِلَ ْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصرُي   

نْ َيا َمْ ُرو ًا َواآَِّ  ْ  ُهَما ِف ال ُّم   َأْا ُآْ رَِ  ِب َما لَْيَ  َلَك الِِه ِعْلٌم َ   ُآِ ْ ُهَما َوَصاِح  ْ
١٥) َسِ يَل َمْن أَنَاَب ِإَِلَّ ُُثَّ ِإَِلَّ َمْرِجُ ُ ْم َ أُنَ  ُِّئُ ْم ِبَا ُكْنُ ْم آَ ْ َمُلوَا   

“Dan sungguh, telah Kami Berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, 

“Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), 

maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa 

tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha 

Terpuji. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia 

memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami Perintahkan kepada manusia 

(agar berbuat baik) kepada kedua orang tua-nya. lbunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 
menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 

kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak 

mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang 

kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka 

akan Aku Beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. 
6
 

 

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa dalam pendidikan yang paling 

ditekankan adalah pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, karena 

pendidikan ini secara sadar atau tidak sadar merupakan pendidikan yang 

pertama kali didapatkan oleh seorang anak sebelum mendapat pengaruh dari 
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luar. Dan ayat tersebut menrangkan kepada kita bahwa apabila orang tua 

menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, maka 

kita wajib nenolaknya, akan tetapi dengan perkataan yang baik (wajaadil hum 

billaty hia akhsan). Surat tersebut secara terang-terangan menjelaskan kepada 

kita tentang prinsip-prinsip dasar materi pendidikan Islam yang terdiri atas 

masalah iman, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan yang nantinya akan 

menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sebagai tanggung jawab ke-

Khalifah-an. 

Sebagai bantahan pendapat yang meragukan terhadap adanya aspek 

pendidikan dalam Al-Qur‟an. Abdul Rahman Saleh Abdullah mengemukakan 

bahwa kata Tarbiyah yang berasal dari kata “Rabb”(mendidik dan 

memelihara) banyak terdapat dalam Al-Qur‟an; demikian pula 

kata “Ilm” yang demikian banyak dalam Al-Qur‟an menunjukkan bahwa 

dalam Al-Qur‟an tidak mengabaikan konsep-konsep yang menunjukkan 

kepada  pendidikan.
 7 

Hal ini ditegaskan karena dengan pendidikanlah akan mendapatkan ilmu 

pengetahuannya. Selain itu dengan ilmu pengetahuan yang didapatkannya, 

diharapkan supaya peserta didik menjadi lebih beriman dan bertaqwa kepada 

Allah bukan karena ikut-ikutan dari agama orang tua, tetapi karena dirinya 

pribadi.    

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan peneliti akan mengkaji 

tentang problematika akhlak peserta didik, upaya yang dilakukan oleh 

pendidik menegah problematika tersebut terjadi, dan faktor apa saja yang 

mempengaruhinya, serta solusi dari munculnya problematika akhlak. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi di atas. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan masukan dan informasi secara teori tentang 

problematika akhlak dan cara menanganinya. 
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2. Untuk masukan sekaligus informasi bagi sekolah baik dalam membangun 

akhlak peserta didik maupun lingkungan sekolah, keluarga, serta 

masyarakat. 

3. Merubah sikap dan akhlak pada peserta didik menjadi lebih baik di 

lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

4. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan kebaikan dalam ilmu tentang 

akhlak khususnya pada peserta didik di SMP NU 02 Al Hidayah Kendal. 

 

C. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam penelitian ilmiah dijadikan sebagai bahan rujukan 

untuk memperkuat kajian teoritis dan memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan topik pembahasan. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iza Fakih Kurnia, Skripsi mahasiswa 

Fakultas Agama Islam Unwahas dengan judul “Peran Guru PAI dalam 

Pembentukan Akhlak Karimah Siswa pada Masa Pubertas di MTs NU 15 

Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 

2015/2016” tahun 2017.
8
 Kesimpulan skripsi ini adalah keadaan akhlak 

siswa pada masa pubertas pada umumnya sudah cukup baik. Akan tetapi 

masih ada beberapa siswa yang memiliki akhlak kurang baik seperti 

membolos sekolah, meninggalkan jam pelajaran, berbicara kurang sopan, 

tidak mengikuti upacara, bahkan ada beberapa siswa yang merokok di 

lingkungan sekolah. 

2. Penelitian mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, yang 

bernama Abdul Qolig (113111027) dengan judul “Problematika Akhlaq 

Siswa MI NU 19 Kutoharjo Kaliwungu Kendal Tahun Ajaran 2015/2016” 

tahun 2015.
9
 Kesimpulan skripsi ini adalah problematika yang muncul 

seperti kurangnya rasa sopan santun, tidak disiplin, pemalas dan 
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diantaranya untuk mengatasi tersebut dengan cara pembinaan agama, 

pemberian nasehat dan kerjasama antara guru dengan orangtua. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khafshohtul M., Skripsi mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Peranan Guru 

PAI dalam Pembentukan Akhlak Siswa pada Masa Pubertas di SMP Nurul 

Ulum Karangroto Genuk Semarang” tahun 2008.
10

 Kesimpulan skripsi ini 

adalah dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Nurul Ulum Karangroto 

Genuk Semarang. Dalam analisis diungkapkan bahwa peran guru PAI 

diantaranya meliputi pertimbangan, badan pengawasan, badan pendukung, 

dan memberikan masukan penilaian. 

Dari ketiga skripsi tersebut hampir mempunyai kesamaan dengan skripsi 

peneliti, yang membedakan ialah problem-problem yang muncul di setiap 

sekolah seperti membolos di jam sekolah dan jam pelajaran serta merokok di 

lingkungan sekolah. Dan juga, upaya yang dilakukan oleh guru salah satunya 

melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan pemberian nasehat. Peneliti 

akan mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

menyelesaikamn problematika akhlak peserta didik. Selain itu juga belum 

dijelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat problematika akhlak 

peserta didik yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Oleh karena 

itu penulis akan mengadakan penelitian tentang Problematika Akhlak Peserta 

Didik di SMP NU 02 Al Hidayah Kendal Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

D. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

penulis angkat adalah: 

1. Problematika akhlak yang muncul di SMP NU 02 Al Hidayah Kendal. 

2. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan problematika 

akhlak peserta didik di SMP NU 02 Al Hidayah Kendal. 
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3. Faktor pendukung dan penghambat upaya penyelesaian problematika 

akhlak peserta didik SMP NU 02 Al Hidayah Kendal. 

 

E. Penegasan Istilah 

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini, 

kiranya penting penulis menjelaskan judul penelitian ini, agar mudah 

dipahami dengan jelas, dan tepat sasaran selain itu juga untuk menghindari 

agar tidak terjadi kesalahfahaman serta salah tafsir. Untuk itu perlu dijelaskan 

batasan-batasan judul yang masih perlu mendapat penjelasan secara rinci. 

1. Problematika 

Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan 

yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan 

kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.
 11

 

2. Akhlak 

Kata “akhlak” (Akhlaq) berasal dari   bahasa Arab, merupakan bentuk 

jamak dari ”khuluq” yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi persesuaian 

dengan kata ”khalq” yang berarti kejadian. Ibnu „Athir menjelaskan bahwa 

khuluq adalah gambaran batin manusia yang sebenarnya (yaitu jiwa dan 

sifat-sifat batiniah), sedang khalq merupakan gambaran bentuk jasmaninya 

(raut muka, warna kulit, tinggi rendah badan, dan lain sebagainya). Kata 

khuluq sebagai bentuk tunggal dari akhlak, tercantum dalam Al-quran 

surah Al-Qalam(68):4, yang artinya:”Sesungguhnya engkau (Muhammad) 

berada di atas budi pekerti yang agung” Kata akhlak juga dapat kita 

temukan dalam hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam 

Malik, yang artinya:”Bahwasanya aku (Muhammad) diutus tidak lain 

adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia”. Secara terminologis, 

terdapat beberapa definisi akhlak yang dikemukakan oleh para ahli. 

Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai ”kehendak yang dibiasakan”. 

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah “sifat yang tertanam 
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dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. Sedangkan Abdullah Darraz 

mengemukakan bahwa akhlak adalah “suatu kekuatan dalam kehendak 

yang mantap yang membawa kecendrungan kepada pemilihan pada pihak 

yang benar (akhlak yang baik) atau pihak yang jahat (akhlak yang buruk)”.
 

12
 

3. Peserta Didik 

Adapun peserta didik yang dimaksud disini adalah semua peserta 

didik SMP NU 02 Al Hidayah Kendal yang masih aktif kegiatan belajar 

mengajar pada Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian kualitatif lapangan ini merupakan rumusan kalimat 

yang menunjukkan adanya hasil penelitian yang diperolah setelah 

penelitian selesai, Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui problematika akhlak peserta didik yang muncul di 

SMP NU 02 Al Hidayah Kendal. 

b. Untuk memberikan solusi yang dilakukan oleh guru untuk 

menyelesaikan problematika akhlak peserta didik di SMP NU 02 Al 

Hidayah Kendal. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya 

penyelesaian problematika akhlak peserta didik SMP NU 02 Al 

Hidayah Kendal. 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian kualitatif lapangan ini, diharapkan dapat 

bermanfaat bagi penulis serta semua pihak terkait. Adapun manfaat 

penelitian ini ialah: 

a. Sekolah 
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Untuk menambah ilmu serta informasi pada sekolah untuk membangun 

dan memperbaiki akhlak peserta didik dilingkungan sekolah,. 

b. Keluarga 

Untuk masukan pada orang tua dalam mendidik anak yang baik 

sehingga menghasilkan akhlak yang mulia pada anak. 

c. Siswa 

Berharap peserta didik bisa mengubah sikap yang lebih baik 

dilingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 

d. Peneliti 

Semoga menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman khususnya 

dibidang yang berhubungan dengan akhlak. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di 

alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lai-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
 13

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan 

menggunakan studi kasus yang mana data diperoleh dari (gambar, dat-data 

serta argument) yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistic, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih 

kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Dalam hali ini peneliti 

menggunakan psikologi penelitian. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 
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Subjek penelitian deskripti kualitatif ini adalah peserta didik SMP 

NU 02 Al Hidayah Kendal kelas VII, VIII, dan IX yang berjumlah 196 

peserta didik dan akan diambil sampel sebanyak 5 peserta didik tiap 

kelasnya. Untuk objek penelitian adalah problematika akhlak peserta didik. 

4. Lokasi Penelitian 

Kegiatan ini dilaksanakan di SMP NU 02 Al Hidayah Kendal Tahun 

Pelajaran 2017/2018 Jalan Al Hidayah No. 1 Pekauaman Kendal Telp. 

(0294) 381473. 

5. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

a. Sumber Primer 

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada peneliti.
14

 Adapun yang menjadi sumber primer dalam 

penelitian tentang problematika akhlak peserta didik SMP NU 02 Al 

Hidayah Kendal yaitu: 

1) Kepala SMP NU 02 Al Hidayah Kendal 

2) Guru PAI SMP NU 02 Al Hidayah Kendal 

3) Peserta didik SMP NU 02 Al Hidayah Kendal 

4) Orang tua peserta didik SMP NU 02 Al Hidayah Kendal 

5) Masyarakat sekitar SMP NU 02 Al Hidayah Kendal 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti.
15

 Artinya data tersebut bisa didapat 

melalui orang lain atau melalui dokumen, catatan buku, dan lain 

sebagainya. Jadi sumber sekunder ialah data pendukung sumber primer. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku 

yang terkait penelitian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang 

diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur atau kepustakaan 

(library research) maupun data yang dihasilkan dari lapangan (field 

research). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.
16

 Metode ini digunakan untuk mengetahui 

problematika akhlak dan upaya untuk menyelesaikan problematika 

akhlak peserta didik SMP NU 02 Al Hidayah Kendal. 

b. Wawancara/ Interview 

Wawancara adalah “pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara 

verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan 

informasi atau penjelasan yang dipandang perlu”.
17

 Bentuk interview 

dan wawancara yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, di 

mana dalam melaksanakan interview, peneliti membawa pedoman 

yang hanya merupakan garis besar tentang hal yang ditanyakan. 

Metode interview ini dilakukan dengan kepala sekolah dan guru 

yang sangat memahami kondisi atau hal-hal yang berhubungan 

dengan akhlak peserta didik, latar belakang peserta didik, faktor 

pendukung dan penghambat yang mempengaruhi problematika akhlak 

peserta didik serta penyelesaian problematika akhlak peserta didik di 

SMP NU 02 Al Hidayah Kendal. Sedangkan wawancara dengan 

peserta didik dilakukan untuk mengetahui bagaimana akhlak peserta 

didik sebagai pengetahuan keseharian di dalam kelas dan di luar kelas 

terhadap teman dan terhadap guru. 

c. Dokumentasi 
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Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dsb. 

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu 

sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, 

belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan 

benda hidup tetapi benda mati.
18

 Metode ini digunakan untuk mencari 

data mengenai catatan guru terhadap keadaan akhlak peserta didik di 

SMP NU 02 Al Hidayah Kendal serta data lain yang terkait penelitian. 

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik tersebut ialah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

di data. Dengan ini peneliti menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan. 

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut. Bentuk triangulasi ada tiga macam, 

yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi metode 

dilakukan dengan dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan 

pengecekan terhadap kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

8. Teknik Analisis Data 
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Analisa data dalam penelitian adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami dan dimengerti.
19

 

Data yang telah terhimpun kemudian diklarifikasikan untuk dianalisa 

dengan menggunakan pendekatan analisa induktif, yaitu “berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari 

fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.
20

 

Selanjutnya menggunakan analisa data yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman, dengan tiga jenis kegiatan, yaitu; reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-

menjalin selama penelitian.
21

 

Alur pertama adalah reduksi data, merupakan kegiatan pemilihan, 

pemilahan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari 

lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai 

tersusunnya laporan akhir penelitian. Sejak tahap ini analisa data sudah 

dilaksanakan karena reduksi data juga merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari analisis data. 

Alur kedua adalah penyajian data. Dalam penyajian data ini, seluruh 

data-data di lapangan yang berupa dokumentasi, hasil wawancara dan hasil 

observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang 

Problematika akhlak siswa SMP NU 02 Al Hidayah Kendal. 

Alur ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi dari semua 

kumpulan makna setiap kategori, peneliti berusaha mencari makna 

esensial dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa 
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fokus penelitian. Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk masing-masing 

fokus tersebut, tetapi dalam suatu kerangka yang sifatnya komprehensif. 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting, 

karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-

masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh hasil penelitian yang alamiah, sistematis dan kronologis. Maka 

skripsi ini diklasifikasikan menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

1. Bagian muka 

Pada bagian ini memuat: halaman judul, halaman abstraksi, nota 

pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, transliterasi bahasa dan halaman 

daftar isi. 

2. Bagian isi (batang tubuh), meliputi : 

Bab I adalah pendahuluan, yang merupakan gambaran secara 

umum dari skripsi ini, yaitu mencakup: latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penyusunan 

skripsi. 

Bab II adalah landasan teori yang terdiri dari pengertian 

problematika dan akhlak. 

Bab III berisi data penelitian, data problematika akhlak peserta 

didik, dan data upaya yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan 

problematika akhlak peserta didik di SMP NU 02 Al Hidayah Kendal, dan 

data faktor pendukung serta penghambat upaya penyelesaian problematika 

akhlak. 

Bab IV adalah analisis hasil penelitian problematika akhlak peserta 

didik SMP NU 02 Al Hidayah Kendal Tahun Pelajaran 2017/2018 yang 

berisi analisis problematika, analisis upaya yang dilakukan oleh guru 
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untuk menyelesaikan problematika akhlak peserta didik, dan faktor 

pendukung serta penghambat upaya penyelesaian problematika akhlak. 

Bab V adalah  penutup, yang terdiri dari: simpulan, saran, dan kata 

penutup. 

3. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 

riwayat hidup penulis. 

 


