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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak dahulu kala manusia telah berusaha mendidik anak-anaknya, 

kendatipun dengan cara yang sangat sederhana.
1
 Anak sebagai generasi 

penerus bangsa haruslah sejak usia dini diajarkan tentang pendidikan karakter 

dan kepribadian, selain pendidikan yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya terbentuk generasi yang 

cerdas dan berkhlak mulia. Dalam proses pembentukan karakter dan 

kepribadian tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor lingkungan, 

keluarga, agama, budaya, ekonomi, sosial-politik, dan pendidikan merupakan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan 

kepribadian anak. Dari faktor-faktor tersebut, faktor keluarga merupakan 

faktor terpenting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.
2
 

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang 

pertama dan pendidikannya adalah kedua orangtua. Orang tua adalah 

pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat 

ibu dan bapak di berikan anugrah oleh Tuhan pencipta berupa naluri orang 

tua. Karena naluri ini timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-

anaknya.
3
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Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, di lingkungan 

keluarga anak pertama kali mendapatkan pengaruh, maka sudah sepatutnya 

keluarga memperhatikan perkembangan anak. Keluarga mempunyai 

tanggung jawab dalam mendidik anak dalam meletakkan dasar-dasar bagi 

pendidikan anak berikutnya agar fitrah anak dapat berkembang dengan baik 

dalam segi jasmani dan rohani.
4
 Rasulullah SAW bersabda:  

َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اهللُ َعْنُو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو 
 َأْويُ َنصِّرَانِوِ  َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبَ َواُه يُ َهوَِّدانِوِ  يُ ْوَلدُ  َمْوُلْودٍ  ُكل  َوَسلََّم  

(ومسلم َأْوُُيَجَِّسانِِو )رواه البخارى  
“Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah kedua orang tuanyalah 

yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani”. (HR. Bukhori dan 

Muslim).
5
 

 

Kebahagiaan seseorang tidak akan dapat tercapai tanpa akhlak terpuji 

dengan kata lain bahwa akhlak terpuji pada seseorang dapat berfungsi 

mengantarkan manusia untuk mencapai kesenangan, keselamatan dan 

kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat.
6
 

Kegiatan pendidikan Islam harus meliputi pendidikan aqidah 

(keimanan), akhlak, mental, fisik dan juga pendidikan sosial kemasyarakatan 

dan yang terpenting adalah pendidikan akhlak, bahkan Nabi Muhammad 

                                                 
4
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2010), h. 3 
5
Aziz Mushoffa, Untaian Mutiara Buat Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001),h. 46 

6
Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) 



3 

 

 

SAW. Mengatakan bahwa keimanan seseorang tidak akan sempurna, bila 

tidak disertai dengan akhlak yang mulia.
7
 Rasulullah SAW bersabda: 

قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْكَمُل  َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة قَاَل:
 رواهاْلُمْؤِمِنْْيَ ِإُْيَانًا َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا َوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا )

  ترمذى(
“Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: orang 

mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 

aklaknya.”(HR. Tirmidzi) 

 

Kewajiban orang tua adalah terlibat dalam pengasuhan positif dan 

memandu anak menjadi manusia yang kompeten, kewajiban anak adalah 

merespon dengan sesuai terhadap inisiatif dari orang tua dan mempertahankan 

hubungan positif dengan orang tua.Karena itu kehangatan dan tanggung jawab 

dalam kewajiban mutual dari hubungan orang tua dan anak adalah dasar 

penting terhadap pertumbuhan moral positif pada anak.
8
 

Sikap orang tua yang cenderung tidak memperhatikan anak, biasanya 

akan berpengaruh terhadap perilaku anak. Keadaan anak yang tidak mendapat 

perhatian orang tua dengan baik mempunyai akhlak yang berbeda daripada 

anak yang  mendapat perhatian penuh dari orang tua. Al-Qur’an telah 

berpesan pentingnya tanggung jawab dalam pendidikan anak, Allah berfirman: 

يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلَِْجارَُة 
َها َمََلِئَكٌة ِغََل  ٌظ ِشَداٌد ََل يَ ْعُصوَن اللََّو َما أََمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما َعَلي ْ

 (٦يُ ْؤَمُروَن)التحرم:
                                                 

7
Aziz Mushoffa, Op. Cit. h. 66 

8
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“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”. (QS. At-Tahrim: 6)
9
 

 

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah 

saw, bersabda:  

 نُ ْو اََد بَ ُهْم )رواه:ابنوجمو(اَْوََلدَُكْم َوَاْحسِ اَ دِّ بُ ْو 
“Didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan yang baik”. (HR. Ibnu  

Majjah).
10

 

 

Berdasarkan dalil di atas, maka orang tua memiliki peranan yang 

dominan dalam membina akhlak. Orang tua dalam mengasuh anak bukan 

hanya mampu mengkomunikasikan fakta, gagasan dan pengetahuan saja, 

melainkan membantu menumbuh kembangkan akhlak anak.
11

 

Bahwa perilaku orang tua, sikap, dan tata cara kehidupan yang orang tua 

lakukan merupakan unsur-unsur pendidikan yang secara tidak langsung 

dengan sendirinya akan masuk ke dalam perilaku anak yang sedang dalam 

pertumbuhan.
12

 

Tanggung jawab orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak akan 

mendorong orang tua untuk menggunakan pola asuh yang terbaik dan sesuai 

dengan kebutuhan anak, karena keadaan dan kemampuan anak ikut 

menentukan jenis dan macam pendidikan yang diperlukannya.
13

 

                                                 
9
Tim Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, al-Qur'anul dan Terjemahnya, 

(Jakarta : Al-Fatih, 2012) 
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Secara teoritis, pola asuh yang dilakukan orang tua memiliki 3 jenis yang 

terdiri dari pola asuh otoriter, permisif dan demokratis. Kesatu pola asuh 

otoriter  pada umumnya menggunakan pola komunikasi satu arah. Ciri-ciri 

pola asuh ini menekankan bahwa segala aturan orang tua harus ditaati oleh 

anaknya.  Kedua pola asuh permisif yaitu menggunakan komunikasi satu arah 

karena meskipun orang tua memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga sendiri 

terutama terhadap anak tetapi anak memutuskan apa-apa yang diinginkan 

sendiri  baik orang tua setuju ataupun tidak. Ketiga pola asuh demokratis yaitu 

menggunakan komunikasi dua arah. Dari bentuk pola asuh tersebut memiliki 

pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian anak, untuk itu pola asuh 

orang tua sangat menentukan watak, sikap dan prilaku anak. Di sinilah 

pentingnya pendidikan keluarga, dalam pendidikan keluarga seyogyanya 

dibutuhkan aturan yang benar dan memiliki kekuatan sehingga bisa mengikat 

para anggota keluarga untuk mematuhi dan melaksanakannya.
14

 

Saat ini, manusia telah hidup di era digital, mengalami perkembangan 

teknologi yang luar biasa. Manusia tidak biasa hidup tanpa teknologi. 

Teknologi adalah segalanya bagi manusia, sehingga dampak positif dan 

negatif bagi manusia ikut juga menaunginya. Dampak negatif yang sangat 

dirasakan dari kecanggihan era digital saat ini sungguh terlihat dengan jelas 

sekali, seperti tingkah laku  moral anak yang  cukup memprihatinkan. Oleh  

                                                 
14

 Ani Siti Anisah, Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter 

Anak, Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 05, No. 01, 2011 
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karena  itu, peran  pola  asuh  orangtua  dalam  lingkungan  keluarga,  sangat  

menentukan  nilai-nilai  yang didapatkan oleh anak.
15

 

Di era serba digital ini, bullying tidak selalu dilakukan di dunia nyata. 

Berdasarkan data UNICEF pada tahun 2016, sebanyak 41 hingga 50 persen 

remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami 

tindakan cyber bullying. Di awal tahun 2019 ini pun, KPAI telah mendapatkan 

laporan kasus kekerasan anak baik sebagai korban ataupun pelaku sebanyak 24 

kasus.Akhir-akhir ini dunia pendidikan kembali dikejutkan dengan kekerasan 

murid terhadap guru.Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan moral generasi 

muda semakin menjadi.
16

 

Berita tentang siswa yang berani kepada guru, bahkan berani melakukan 

penganiayaan hingga merenggut nyawa Bapak guru, Ahmad Budi Cahyono, 

menjadi trending topic, baik di media cetak, medsos dan media elektronik. 

Dunia pendidikan kita dirundung malang, wajah pendidikan tercoreng lagi, 

lantaran perilaku bejat seorang siswa yang tidak bisa dididik. Pak guru Budi 

Cahyono, Guru GTT (Honorer) Mapel Seni Rupa di SMA N 1 Torjun, 

Sampang, Madura, menjadi korban dari anak salah asuh dan kekeliruan dalam 

mempersepsi konsep pendidikan.
17

 

Mengingat pentingnya pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap 

akhlak siswa, maka perlu di terapkan pola asuh orang tua yang tepat dan benar 

                                                 
15

Aslan, Peran Pola Asuh Orang Tua Di Era Digital, Jurnal Stadia Insania, Vol. 7, No. 01, 

(Mei 2019) 
16

Citrina Rakhmaningrum, Krisis Moral Generasai Muda, Orang Tua Perlu “Sekolah”, 

https://www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 09.15 WIB. 
17

Maswan, Anak Nakal, karena Pola Asuh yang Salah, https://www.harianbhirawa.com, 

diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 14. 25 WIB. 
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agar berdampak baik pada pembentukan akhlak siswa baik kepada orang tua, 

guru, sesama teman maupun dengan lingkungan sosial yang lainnya. 

Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Tengguli adalah lembaga pendidikan 

tingkat menengah yang berada di naungan Yayasan Tarbiyatul Islamiyah 

Tengguli.  Madrasah ini resmi berdiri pada 31 Juli Tahun 2006. Pada awalnya 

hanya ada satu jurusan di madrasah ini yaitu jurusan IPS. Namun sesuai 

dengan minat siswa mulai tahun ajaran 2017/2018 mulai dibuka jurusan IPA. 

Visi yang ingin diwujudkan dari Madrasah Aliyah Nahdlatu Ulama Tengguli 

adalah “Unggul Dalam Prestasi, Terampil Dan Berakhlakul Karimah”. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, siswa yang menempuh pendidikan di 

MA Nahdlatul Ulama Tengguli memiliki latar belakang yang berbeda-beda 

baik dari segi kemampuan, bakat, ekonomi, dan juga pola asuh orang tua. 

Dalam pengematan peneliti pola asuh orang tua inilah yang memberikan 

dampak besar terhadap akhlak siswa terutama di kelas XI. Hal ini dilatar 

belakang oleh banyaknya kasus tentang kurang disiplinnya siswa dan berbagai 

masalah akhlak siswa kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli ini karena 

lemahnya perhatian dan bimbingan dari orang tua anak. Ketika ada anak yang 

bermasalah kemudian diwawancarai dan diberikan pembinaan oleh guru 

maupun wali kelas, sebagian besar menjawab bahwa orang tua mereka tidak 

tahu tentang apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa orang tua anak 

tersebut memiliki pola asuh permisif atau acuh tak acuh. Bentuk dari 

pelanggaran siswa Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Tengguli yaitu siswa 

sering meninggalkan sholat lima waktu, sikap kurang sopan terhadap guru 
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maupun teman sebaya, merokok dilingkungan madrasah, pelanggaran seksual, 

dan minum minuman keras.
18

 

Bentuk pola asuh yang permisif yang diterapkan oleh orang tua di MA 

Nahdlatul Ulama Tengguli itu karena mengganggap anak-anak mereka sudah 

besar sehingga tidak perlu dilakukan pengawasan ketat. Sebagaimana data 

yang didokumentasikan oleh Waka Kesiswaan MA Nahdlatu Ulama Tengguli 

yang menyatakan bahwa khusus di kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli 

ini tingkat kenakalan siswanya lebih kompleks yang merupakan dampak dari 

pola asuh orang tua.
19

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut di kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri 

Jepara, tentang bagaimana bentuk-bentuk pola asuh orang tua dan dampaknya 

terhadap akhlak siswa, agar dapat dijelaskan secara ilmiah bagaimana dampak 

dari pola asuh orang tua terhadap akhlak siswa, sehingga hasilnya dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bersama orang tua, siswa dan juga 

lembaga yang berkaitan dengan pendidikan akhlak terhadap siswa di MA 

Nahdlatul Ulama Tengguli. 

B. Penegasan Istilah 

Agar lebih mudah dalam memahami judul dalam penelitian ini, maka 

berikut ini penulis uraikan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul: 

1. Pola Asuh Orang Tua 

                                                 
18

Riskiana Putri Dewi, Siswa Kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli, Wawancara Pribadi, 

Tengguli 05 September 2019. 
19

Dwi Susanto, Waka Kesiswaan MA Nahdlatul Ulama Tengguli, Wawancara Pribadi, 

Tengguli 07 September 2019. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, 

system, cara kerja, bentuk struktur yang tetap.
20

 Asuh yang berarti 

mengasuh, menjaga, merawat, memelihara, mendidik.
21

 Dalam Kamus 

besar Bahasa Indonesia, orang tua, diartikan sebagai orang yang sudah 

berumur, orang yang usianya sudah banyak, orang yang sudah lama hidup 

di dunia, ayah dan ibu kita, orang yang cerdik cendekia.
22

 

Pola asuh orang tua maksudnya sikap orang tua dalam berhubungan 

dengan anak-anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain 

dari cara orang tua memberikan perlakuan kepada anak, cara memberikan 

hadiah dan hukuman, cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan 

kepada anak.
23

 Dimana yang menjadi kepala keluaraga adalah ayah. Orang 

tua adalah pendidik dalam keluarga. Orang tua merupakan pendidik utama 

dan pertama bagi anak-anak mereka. Dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan.
24

 

Jadi pola asuh orang tua adalah cara-cara atau sikap orang tua yang 

dilakukan oleh ayah dan atau ibu sebagai orang tua dalam rangka 

mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab 

mereka. 

2. Akhlak  

                                                 
20

Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), cet. 9 h. 

1088. 
21

Ibid., 96 
22

Ibid h., 987 
23

Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam 

Keluarga, (Jakarta: Akademi Permata, 2013), h. 150 
24

Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014), h.162. 
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Dalam bahasa Arab akhlak diartikan sebagai “tabiat, perangai atau 

kebiasaan”,
25

 sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Qalam ayat 4. 

 (   ٤َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم) القلم : 
“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (QS. 

Al-Qalam: 4).
26

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti budi pekerti, 

tabiat, kelakuan, dan watak.
27

 Selanjutnya definisi akhlak menurut Al-

Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam 

perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu.
28

 

Akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang 

menjadikannya dengan mudah bertindak tanpa pertimbangan lagi, atau 

boleh juga dikatakan, perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan.
29

 

Jadi akhlak adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang muncul 

tidak melalui pertimbangan terlebih dahulu dan telah menjadi kebiasaan 

yang terulang-ulang. 

3. Studi Kasus 

Studi adalah penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh 

pengetahuan atau penyelidikan. Sedangkan kasus adalah soal, perkara, 

                                                 
25

M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Jakarta:PT Mizan Pustaka, 2007), Cet ke-19, h. 

253 
26

 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung:  Diponegoto, 2000), h. 451  
27

Tim Penyusun Mutu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Bekasi: PT. Mentari Utama Unggul, 

2013), h. 923 
28

Enok Rohayati, Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Akhlak, Jurnal Ta’dib, Vol.XVI 

No.01 Juni 2011, h. 110 
29

 Zahrudin dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 37 
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keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisis 

khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.
30

 

4. MA Nahdlatul Ulama Tengguli 

MA Nahdlatul Ulama Tengguli adalah sebuah lembaga yang berada di 

bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Islamiyah Tengguli. 

Lembaga pendidikan tingkat atas yang berlandaskan pada pendidikan 

Islam ini didirikan pada Tanggal 31 Juli Tahun 2006. Pada tahun pelajaran 

2019/2020 ini MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepada siswa-siswa dengan 

jumlah 237 siswa dan terbagai pada 9 rombongan belajar dari 2 jurusan 

yaitu IPA dan IPS. 

C. Batasan Masalah 

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk 

membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang 

lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-

masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Batasan 

Masalah penelitian sangat penting dalam mendekatkan pada pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun 

kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup 

penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. 

       Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pola asuh orang tua, akhlak 

siswa kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 

                                                 
30

 Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Yogyakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 

449 
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2019/2020 dan dampak pola asuh orang tua terhadap akhlak siswa kelas XI 

MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat penelitian ini 

difokuskan padapermasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orang tua siswa kelas XI MA Nahdlatul Ulama 

Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 2019/2020? 

2. Bagaimana akhlak siswa kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri 

Jepara tahun pelajaran 2019/2020? 

3. Bagaimana dampak pola asuh orang tua terhadap akhlak siswa kelas XI 

MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 2019/2020? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan tujuan 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk menjelaskan pola asuh orang tua siswa kelas XI MA Nahdlatul 

Ulama Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran2019/2020. 

2. Untuk menjelaskan  akhlak siswa kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli 

Bangsri Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

3. Untuk menjelaskan dampak pola asuh orang tua terhadap akhlak siswa 

kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 

2019/2020. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Dapat menjelaskan pola asuh orang tua siswa kelas XI MA Nahdlatul 

Ulama Tengguli Bangsri Jepara Tahun Pelajaran 2019/2020. 

b. Dapat menjelaskan akhlak siswa kelas XI MA Nahdlatul Ulama 

Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

c. Untuk menjelaskan dampak pola asuh orang tua terhadap akhlak siswa 

kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 

2019/2020. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Guru : Dapat mengetahui peran penting pola asuh dan 

ampaknya pada akhlak siswa sehingga dapat 

mengambil langkah atau kebijakan yang tepat jika 

menemukan suatu masalah. 

Bagi Orang Tua : Mengetahui bahwa pola asuh dapat menjadi saah satu 

faktor dalam membentuk akhlak anak. 

Bagi Mahasiswa : Sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelas S1 

dalam ilmu Pendidikan Agama Islam.  

G.  Metode Penelitian  

Pada tahap ini penulis mengungkapkan secara teknis terkait dengan 

metode-metode penelitian yang akan diteliti. Tujuannya untuk menghasilkan 

karya ilmiah yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, 

sehingga dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya di luar 

keaslian data penelitian. 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu sebuah 

penelitian yang berupaya untuk menggambarkan suatu fenomena sesuai 

dengan kenyataan yang ada.
31

 Sukardi juga menyatakan bahwa penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.
32

 

Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan prilaku yang dapat diamati. 
33

 

2. Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dan siswa di kelas XI MA 

Nahdlatul Ulama TengguliBangsri Jepara. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

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

prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.
34

 

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai data siswa kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri 

Jepara tahun pelajaran 2019/2020 

                                                 
31

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), Cet. 2., h. 73 
32

 Sukardi, Metodeologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 157 
33

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 

h. 4 

34
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta :Rineka 

Cipta, 1998), h. 200 
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b. Wawancara atau interviu 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu.
35

 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa secara garis besar ada 

dua macam wawancara yaitu: wawancara tersetruktur dan wawancara 

tidak tersetruktur. Wawancara tersetruktur yaitu pedoman wawancara 

yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai chek list. 

Sedangkan wawancara tidak tersetruktur adalah pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. 
36

 

Penulis menggunakan wawancara tersetruktur untuk mengetahui 

tentang pola asuh orang tua terhadap akhlak siswa kelas XI MA 

Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

c. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung.
37

 

Metode observasi ada dua macam yaitu: partisipatif artinya 

pengamat terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung dan non 

                                                 
35

 Lexy J. Moleong, Loc.Cit., h. 186 
36

Ibid., h. 132 
37

NgalimPurwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 149 
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partisipatif artinya pengamat tidak ikut serta atau terlibat dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung.
38

 

Teknik ini digunakan untuk akhlak siswa kelas XI MA 

Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

4. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dilakukan agar hasil penelitian menunjukkan 

keadaan yang sesuangguhnya atau reliabel dan valid atau benar. 

Dalam mengecek keabsahan data, penulis menggunakan analisis 

triangulasi, yaitu upaya untuk mengadakan pengecekan kebenaran data 

melalui cara lain.
39

 Data-data yang berhasil dikumpulkan dicek kembali 

dengan data-data lainnya, misalnya data yang diperoleh melalui 

wawancara dicek lagi dengan data observasi, dicek lagi dengan data 

dokumenter dsb., sehingga ditemukan kenyataan yang sesungguhnya.
40

 

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Triangulasi sumber 

       Yaitu upaya peneliti untuk membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan 

waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

                                                 
38

Ibid., h. 220 
39

Ibid., h. 187 
40

 Nana Syaodih Sukmadinata, Op.Cit., h. 289 
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1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. 

b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, 

observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar.
41

 

c. Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi 

hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data 

lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan 

                                                 
41

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2007), h. 274 
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dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan 

data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya. 
42

 

5. Teknik Analisis Data 

Menganalisis data adalah melakukan usaha secara kongkrit untuk 

membuat data dapat berbicara. Analisis data merupakan upaya mencari 

dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dll. 

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap hasil penelitian. 

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu 

setelah data-data terkumpul lalu disusun dan dikelompokkan dengan 

menggunakan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan objek 

penelitian yang konkrit kualitatif. Artinya satu analisis yang kajiannya 

didasarkan pada kenyataan empiris dan unsur-unsur kecil untuk kasus 

tertentu. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model analisis 

dari Miles & Huberman, dimana tahapan analisis dan interpretasi data 

terdiri atas tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan/ 

verifikasi.
43

 

a. Reduksi data 

                                                 
42

Ibid 
43

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, 

Ekonomi,& Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filasfat, (Jakarta: Gaung Persada, 

Press. 2009), h. 136 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, 

dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan  

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

mengumpukan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
44

 

1) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara 

dan dokumentasi. 

2) Mencari hal-hal yang di anggap penting dari setiap aspek temuan 

penelitian, sehingga diharapkan data yang di peroleh dapat 

mengarah pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

3) Data hasil wawancara digolongkan dengan mengelompokkan 

jawaban responden yang dianggap sama. 

b. Penyajian data 

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang 

disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang 

diperlukan.  

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkai 

data yang telah direduksi dalam bentuk kalimat maupun gambar dan 

table untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan 

keadaan akhlak siswa dan pola asuh orang tua MA Nahdlatul Ulama 

Tengguli dengan keadaan yang sebenar-benarnya. 

c. Penarikan kesimpulan 

                                                 
44

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 

Cet. Ke-25,h. 247 
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Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan proses 

perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan 

kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan 

dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran 

dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan 

konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. 

Langkah-langkah yang diambil peneliti dalam penarikan kesimpulan 

adalah:  

1) menguji kesimpulan yang diambil dengan membandingkan teori 

yang dikemukakan pakar, terutama teori yang relevan 

2) melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan 

wawancara, dan dokumentasi 

3) membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian 

yang dilakukan. Sehingga kesimpulan yang diperoleh diharapkan 

merupakan jawaban dari fokus penelitian yang dirumuskan berupa 

temuan baru. 

G. Sistematika Penyusunan 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bagian awal,terdiri dari: 

Halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan 

abstraksi. 
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2. Bagian inti terdiri dari beberapa bab yaitu:  

Bab satu, merupakan pendahuluan memuat tentanglatar belakang masalah, 

penegasan istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitan, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab dua, merupakan kajian pustaka memuat tentang kajian teori yang di 

dalamnya memuat dua pembahasan. Pertama tentang pola asuh orang tua 

yang terdiri dari pengertian pola asuh, macam-macam pola asuh dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pola asuh. Kedua tentang akhlak yang terdiri 

dari pengertian akhlak, macam-macam akhlak dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi akhlak. Kajian penelitian yang relevan, dan pertanyaan 

penelitian. 

Bab tiga, merupakan kajian obyek penelitian, meliputi data umum yang 

membahas tentang tinjauan historis, visi misi, letak geografis, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana, keadaan guru, karyawan dan siswa di MA 

Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara. Adapun data khusus membahas 

tentang pola asuh orang tua, akhlak siswa dan dampak dari pola asuh orang 

tua terhadap akhlak siswa kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri 

Jepara tahun pelajaran 2019/2020. 

Bab empat, merupakan analisis hasil penelitian, meliputi: Analisis Pola 

Asuh Orang Tua Siswa Kelas XI MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri 

Jepara Tahun Pelajaran 2019/2020, Analisis Akhlak Siswa Kelas XI MA 

Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara tahun pelajaran 2019/2020, dan 
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Analisis dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Akhlak Siswa kelas XI 

MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri Jepara Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Bab lima, merupakan akhir dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang di 

dalamnya memuat simpulan, saran, dan penutup. 

3. Bagian akhir  

Dalam bagian akhir ini, memuat dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup, 

pendidikan penulis, serta lampiran-lampiran. 

 

 

 

 



 

 

 

 


