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ABSTRAK 

 

Wulandari, Siti. 2019.Peran Tokoh Agama dalam 
Membentuk Akhlak Remaja di Dusun Seketip Desa 
Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. 
Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 
Drs Waris M.Pd 

Kata kunci: Peran, Tokoh Agama, Akhlak Remaja 

Agama merupakan suatu ajaran yang memiliki unsur 
keyakinan dan peribadatan, yakni orang yang beragama 
harus yakin dengan agama yang dianutnya serta ajaran-
ajaran di dalamnya sehingga dengan adanya keyakinan itu 
mampu melaksanakan kegiatan peribadatan. Dengan adanya 
agama maka akan terbentuk akhlak. Akhlak erat kaitannya 
dengan remaja karena remaja adalah periode transisi dari 
masa anak-anak ke dewasa sehingga remaja cenderung labil 
dan susah diatur dan berpengaruh pada perilaku dan 
akhlaknya. Begitu juga yang ada di Dusun Seketip oleh 
karena itu perlu adanya pendidikan tentang agama agar 
terbentuk remaja yang berakhlak mulia.Orang yang wajib 
memberikan pendidikan agama untuk membentuk akhlak 
remaja adalah orang yang mengetahui ajaran agama.Di 
Dusun Seketip disebut tokoh agama.Oleh karena itu tokoh 
agama memiliki kewajiban dalam membentuk akhlak 
remaja. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) 
mengetahui kondisi objektif akhlak remaja di Dusun Seketip 
Desa Pupus Kecamatan Ngebel Ponorogo dan (2) 
mengetahui peran tokoh agama dalam membentuk akhlak 



 

iii 
 

remaja di Dusun Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel 
Kabupaten Ponorogo. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini 
menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 
kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini meliputi wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik sampel penelitian 
menggunakan purposive sampling. Sedangkanuntuk teknik 
analisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah 
dianalisis dapat diketahui bahwa (1) Kondisi objektif akhlak 
remaja di dusun Seketip meliputi, sebagian besar remaja 
sulit diatur dalam urusan sholat, sulit mengontrol emosi,cara 
mengemudikan motor di malam hari, belum mau datang ke 
masjid dan masih suka berjudi, remaja putri banyak yang 
tidak mau memakai jilbab, tidak mau mengikuti pengajian, 
Remaja masih suka minum-minuman keras, tidak berpuasa 
saat bulan ramadhan.2) Peran tokoh agama dalam 
membentuk akhlak remaja di Dusun Seketip meliputi, tokoh 
agama mengajak para remaja datang ke masjid untuk 
melakukan ibadah sholat berjamaah, mengajak remaja untuk 
mengikuti yasin tahlil, memberikan ceramah sebelum 
memulai yasin dan tahlil dimulai, mengajak berkomunikasi 
dengan cara berdialog kepada remaja untuk memberikan 
pengetahuan dan memberikan motivasi agar mau melakukan 
perbuatan yang baik, memberikan pengetahuan tentang 
anjuran dan larangan kepada remaja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ajaran agama mengandung unsur-unsur, 

Keyakinan adanya  kekuatan yang mengatur  alam dan 

semua isinya. Peribadatan, atau tingkah laku yang 

berhubungan dengan supra natural  atau Tuhan. Sistem 

nilai, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, 

manusia dengan manusia dan manusia dengan alam 

semesta.
1
 Jadi agama merupakan suatu ajaran yang 

memiliki unsur keyakinan dan peribadatan, yakni orang 

yang beragama harus yakin dengan agama yang 

dianutnya serta ajaran-ajaran di dalamnya sehingga 

dengan adanya keyakinan itu mampu melaksanakan 

kegiatan peribadatan. Kegiatan peribadatan dalam 

agama Islam misalnya; sholat 5 waktu, berpuasa di 

bulan Ramadhan, mengaji, dan lain-lain. 

Untuk mengetahui ajaran agama tersebut maka di 

perlukan adanya pendidikan. Pendidikan itu sendiri 

bertujuan untuk beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

                                                           
1
Aminuddin, Aliaras Wahid, Moh. Rofiq, Membangun 

Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 35. 
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demokratis.
2
 Sedangkan Pendidikan agama bertujuan 

untuk membentuk kepribadian yang berakhlak mulia 

dengan cara memahami ajaran-ajaran islam dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan akhlak itu adalah sikap kepribadian yang 

melahirkan perbuatan manusia terhadap Tuhan dan 

manusia, diri sendiri dan makhluk lain, sesuai dengan 

suruhan dan larangan serta petunjuk al-Qur‟an dan 

Hadits.
3
 Maka apabila seseorang ingin mempunyai 

akhlak yang mulia harus mengikuti langkah demi 

langkah dari pendidikan tersebut. 

Akhlak erat kaitannya dengan remaja karena 

remaja adalah periode transisi antara masa anak-anak ke 

masa dewasa atau masa usia belasan tahun, atau jika 

seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti 

susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan 

sebagainya.
4
 Remaja biasanya berumur antara 12 hingga 

21 tahun, pada umur-umur tersebut biasanya seorang 

remaja sangat sulit di atur sehingga berpengaruh 

terhadap akhlak dan tingkah lakunya. Oleh karena itu 

diperlukan adanya pendidikan akhlak yang mampu 

merubah akhlak buruk remaja menjadi akhlak yang 

                                                           
2
Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk 

Implementasi kurikulum 2013 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 27. 
3
Ibid., 1. 

4
Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), 2. 
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mulia. Begitu juga yang terjadi di Dusun Seketip bahwa 

remaja sangat sulit diatur sehingga mengharuskan 

kepada orang tuanya untuk memberikan pendidikan. 

Tetapi masih banyak orang tua yang belum sadar akan 

hal itu sehingga pendidikan agama harus dilakukan oleh 

orang yang mengetahui tentang agama di lingkungan itu. 

Dalam hal ini orang yang mengetahui tentang agama 

disebut dengan tokoh agama. Maka tokoh agama berhak 

dalam berperan sebagai pembentuk akhlak remaja yang 

ada di Dusun Seketip. 

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan 

tokoh masyarakat yang ada di Dusun Seketip bahwa 

sebagian remaja ada yang sudah mendapat bimbingan 

keagamaan dari pondok pesantren maupun dari tokoh 

agama yang ada disini. Mereka juga ada yang 

mempunyai latar belakang keluarga yang mempunyai 

pengetahuan agama dan perilaku yang baik. Namun ada 

yang belum mau tersentuh oleh pendidikan agama. 

Mereka yang belum mau tersentuh pendidikan agama 

masih suka meminum-minuman keras, berjudi, tidak 

berpuasa di bulan ramadhan, tidak mengikuti tarawih 

bahkan tidak mengikuti sholat jumat.
5
 

Jadi remaja di dusun Seketip itu masih banyak 

yang suka minum-minuman keras, berjudi, tidak 

                                                           
5
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran wawancara 

penelitian ini. Kode: 01/W/20-IV/2019. 
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melaksanakan puasa wajib, tidak mengikuti sholat 

tarawih dan sholat jumat, walaupun tidak semua remaja 

namun mayoritas masih begitu. Kondisi tersebut 

tentunya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu di 

perlukan adanya tindakan dari pemuka agama untuk 

menyampaikan ajaran-ajaran agama dan menanamkan 

dalam hati mereka tentang nilai-nilai keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari\ 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Peran Tokoh Agama dalam Membentuk Akhlak 

Remaja Di Dusun Seketip Desa Pupus Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo” 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan 

diteliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

masalah peran tokoh agama dalam membentuk akhlak 

remaja di dusun Seketip, Pupus Ngebel Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan fokus 

penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi objektif akhlak remaja di dusun 

Seketip, Pupus, Ngebel, Ponorogo? 
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2. Bagaimana peran tokoh agama dalam membentuk 

akhlak remaja di dusun Seketip, Pupus, Ngebel, 

Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi objektif akhlak remaja di 

dusun Seketip, Pupus, Ngebel, Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam 

membentuk akhlak remaja di dusun Seketip, Pupus, 

Ngebel, Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah khazanah keilmuan bagi mahasiswa 

dalam bidang akhlak. 

b. Menambah khazanah keilmuan bagi mahasiswa 

dalam bidang pentingnya agama bagi manusia 

khususnya remaja. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna dalam menambah wawasan tentang 

bagaimana cara seorang tokoh agama dalam 

memberikan pendidikan agama demi 

terbentuknya akhlak remaja yang sesuai dengan 
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ajaran agama Islam di Dusun Seketip Desa 

Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 

 

b. Bagi dusun Seketip Pupus Ngebel Ponorogo 

Sebagai penambah motivasi kepada tokoh 

agama dalam memberikan pendidikan agama 

kepada remaja dan menambah motivasi belajar 

keagamaan para remaja yang ada di Dusun 

Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo. Sehingga dapat 

terbentuknya kondisi remaja yang berakhlak 

mulia sesuai dengan ajaran agama Islam. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab I berisi pendahuluan, bab ini berfungi 

sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran 

keseuluruhan penelitian, yakni meliputi latar belakang 

masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori, pada bab ini  menguraikan deskripsi telaah 

hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang berfungsi 

sebagai alat penyusunan instrumen pengumpulan data.  

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini 

menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, 
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kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab IV Deskripsi data, dalam bab ini 

menjelaskan tentang deskripsi data umum dan deskripsi 

data khusus. Data umum terdiri dari sejarah singkat 

terbentuknya Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo, letak geografis Desa Pupus Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo, Susunan organisasi Desa 

Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, dan visi 

misi Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo. Sedangkan data khususnya adalah kondisi 

objektif akhlak remaja di Dusun Seketip Desa Pupus 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dan peran 

tokoh agama dalam membentuk akhlak remaja di dusun 

Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo.  

Bab V Analisis data, pada bab ini menguraikan 

tentang gagasan-gagasan yang terkait dengan pola, 

kategori-kategori, posisi temuan terhadap temuan-

temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari 

temuan yang diungkap dari lapangan. 

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan 

dari seluruh uraian dari bab terdahulu dan saran yang 

bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Telaah hasil penelitian terdahulu ini merupakan 

suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk 

pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian 

pengetahuan yang ada dalam hasil penelitian lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.Adapun hasil 

kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Supartini 

(210314106) dari IAIN Ponorogo yang berjudul “peran 

tokoh agama dalam meningkatkan sikap keberagaman 

masyarakat di dusun Pucung Desa Sendang Ngrayun 

Ponorogo”penelitian ini merumuskan masalah dan 

tujuan hendak mengetahui,  (1)  Bagaimana  Peran tokoh 

Agama dalam menumbuhkan sikap keberagaman 

masyarakat  di  Dusun Pucung  Desa Sendang Ngrayun 

Ponorogo, (2)  Apa faktor pendukung dan penghambat 

peran tokoh agama dalam menumbuhkan sikap 

keberagamaan masyarakat di Dusun Pucung Desa 

Sendang  Ngrayun Ponorogo.
6
 

                                                           
6
Supartini, Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Sikap 

Keberagaman Masyarakat di Dusun PucungDesa Sendang Ngrayun 
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Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan ini adalah bahwa pada tujuan 

dari penelitian tersebut adalah peran tokoh agama dalam 

menumbuhkan sikap keberagaman masyarakat di Dusun 

Pucung Desa Sendang Ngrayun Ponorogo dan faktor 

pendukung dan penghambat peran tokoh agama dalam 

menumbuhkan sikap keberagamaan masyarakat di 

Dusun Pucung Desa Sendang  Ngrayun Ponorogo 

sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kondisi objektif akhlak remaja di dusun Seketip, Pupus, 

Ngebel, Ponorogo, mengetahui peran tokoh agama 

dalam membentuk akhlak remaja di dusun Seketip Desa 

Pupus Kecamatan NgebelKabupaten Ponorogo. 

Telaah hasil penelitian terdahulu selanjutnya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Arina 

Mustafidah (173214013) UIN Sunan Ampel Surabaya 

bulan Januari 2018 dengan judul “peran tokoh agama 

dalam kehidupan sosial keagamaan (study peran kyai 

Abdul Hakim di desa Lajolor kecamatan Singgahan 

kabupaten Tuban)” dengan hasil penelitian terdapat dua 

fokus yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana 

Peran Kyai Abdul Hakim dalam Kehidupan Sosial 

Keagamaan di Desa Lajolor? dan (2) Bagaimana 

Pandangan Masyarakat terhadap peran Kyai Abdul 

                                                                                                                     
Ponorogo, Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

2018. 
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Hakim dalam Kehidupan Sosial Keagamaan di Desa 

Lajolor?, Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui peran Kyai Abdul Hakim dalam kehidupan 

sosial keagamaan Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan 

Kabupaten Tuban, dan mengetahui pandangan 

masyarakat terhadap peran Kyai Abdul Hakim di Desa 

Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. 

Untuk menjawab semua dari permasalahan yang ada, 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sehingga data-data yang 

diperoleh dilapangan diterangkan secara deskriptif, 

mendalam dan menyeluruh. Mengenai teori yang 

digunakan dalam judul Peran Tokoh Agama dalam 

Kehidupan Sosial Keagamaan (Studi Peran Kyai Abdul 

Hakim di Desa Lajolor Kecamatan Singgahan 

Kabupaten Tuban) adalah Teori Fungsionalisme 

Struktural-Talcott Parsons.
7
 

Perbedaan antara penelitian di atas dengan 

penelitian yang sedang di lakukan saat ini adalah pada 

fokus penelitian dan tujuan penelitian, dimana fokus 

penelitian yang terdahulu itu pada peran kyai Abdul 

Hakim dan pandangan masyarakat terkait dengan peran 

                                                           
7
Arina Mustafidah, Peran Tokoh Agama dalam Kehidupan 

Sosial Keagamaan (study peran kyai Abdul Hakim di desa Lajolor 

kecamatan Singgahan kabupaten Tuban), UIN Sunan Ampel Surabaya: 

2018. 
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kyai Abdul Hakim. Sedangkan dalam penelitian ini 

berfokus pada bagaimana kondisi objektif  dari remaja 

dan peran tokoh agama yang ada melihat kondisi akhlak 

remaja di dusun Seketip. Perbedaan pada tujuannya, 

bahwa penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui 

peran Kyai Abdul Hakim dalam kehidupan sosial 

keagamaan Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan 

Kabupaten Tuban, dan mengetahui pandangan 

masyarakat terhadap peran Kyai Abdul Hakim di Desa 

Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. 

Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi objektif akhlak remaja di Dusun 

Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo dan peran tokoh agama yang melihat kondisi 

akhlak remaja di Dusun Seketip Desa Pupus Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo. 

Kajian terdahulu selanjutnya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh saudara Deri Pratama S. 

(141010278) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang berjudul “peran tokoh agama terhadap 

perilaku keagamaan masyarakat Desa Way Patai (studi 

kepemimpinan tokoh agama di Desa Way Patai 

Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat)” 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: apa 

saja peran tokoh agama terhadap perubahan perilaku 

keagamaan di Desa Way Petai Kecamatan Sumber Jaya 

Lampung Barat?Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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menjelaskan apa saja peran tokoh agama terhadap 

perilaku keagamaan di Desa Way Petai Kecamatan 

Sumber Jaya Lampung Barat. Sedangkan kegunaan 

penelitian inidiharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi masyarakat Way Petai tentang apa saja peran tokoh 

agama yang ada di Desa Way Petai.
8
 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian 

yang akan diteliti adalah permasalahan pokok yang 

diambil untuk penelitian tersebut, permasalahan pokok 

dalam penelitian tersebut adalah apa saja peran tokoh 

agama terhadap perubahan perilaku keagamaan  di Desa 

Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat, 

sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini 

memiliki permasalahan pokok yaitu bagaimana peran 

tokoh agama dalam menyikapi adanya kondisi akhlak 

remaja yang ada di Dusun Seketip Desa Pupus 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari 

penelitian di atas adalahuntuk menjelaskan apa saja 

peran tokoh agama terhadap perilaku keagamaan di 

Desa Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Lampung 

Barat, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kondisi objektif akhlak remaja di dusun 

Seketip, Pupus, Ngebel, Ponorogo, mengetahui peran 

                                                           
8
 Deri Pratama S., Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku 

Keagamaan di Desa Way Petai (studi kepemimpinan tokoh agama di 

Desa Way Patai Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat), IAIN Raden 

Intan Lampung. 2018. 
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tokoh agama dalam membentuk akhlak remaja di dusun 

Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo. Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh 

saudara Deri Pratama S. diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat Way Petai tentang apa 

saja peran tokoh agama yang ada di Desa Way Petai, 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya 

akhlak bagi remaja khususnya di dusun Seketip Desa 

Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian di atas merupakan fokus penelitian 

pada peran tokoh agama. Adapun penelitian yang 

difokuskan pada pembentukan akhlak adalah sebagai 

berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Asmadi 

Aminuddin (08410173) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2015 dengan judul “peran pendidikan Agama Islam 

untuk mewujudkan Akhlak yang ideal (study atas 

pemikiran Abuddin Nata)” dengan hasil penelitian 

sebab-sebab timbulnya krisis akhlakmenurut pemikiran 

Abuddin Nata: krisis akhlak terjadi karena longgarnya 

pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya 

pengontrol diri dari dalam (self control), pembinaan 

moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah dan 

masyarakat sudah kurang efektif, derasnya arus budaya 

hidup materialistik, hedonistik, dan sekuleristik dan 

belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari 



15 
 

 

pemerintah. Cara mengatasi sebab-sebab timbulnya 

krisis akhlak menurut pemikiran Abuddin Nata: 

pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan menetapkan 

pelaksanaan pendidikan agama baik di rumah, sekolah, 

maupun masyarakat, mengintegrasikan antara 

pendidikan dan pengajaran, pendidikan akhlak bukan 

hanya menjadi tanggung jawab guru agam saja, 

melainkan juga seluruh guru bidang studi, pendidikan 

akhlak harus di dukung kerjasama yang kompak dan 

sungguh-sungguh dari orang tua, sekolah dan 

masyarakat, pendidikan akhlak harus menggunakan 

seluruh  kesempatan, berbagai sarana termasuk 

teknologi modern. Peran pendidikan agama islam untuk 

mewujudkan akhlak yang ideal menurut pemikiran 

Abuddin Nata: pendidik dapat mengembangkan metode 

pembelajaran sesuai SK dan KD, karena sangat penting 

dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan Agama Islam. Menurut pemikiran Abuddin 

Nata dengan terbinanya akhlak para remaja berarti kita 

telah memberikan sumbangan yang besar bagi 

penyiapan masa depan bangsa yang lebih baik.
9
 

Perbedaan antara penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah bahwa 

penelitian di atas di arahkan pada peran Pendidikan 

                                                           
9
Asmadi Aminuddin, peran pendidikan Agama Islam untuk 

mewujudkan Akhlak yang ideal (study atas pemikiran Abuddin Nata), 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. 
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Agama Islam, sedangkan dalam penelitian ini adalah 

peran tokoh agama. 

Penelitian dengan fokus pada akhlak remaja 

selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

saudara Muhammad Fahrur Rizal (412018) STAIN 

Kudus 2016 dengan judul “peranan kiai dalam 

membentuk akhlak remaja di Desa Sekuro Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara” dengan hasil penelitiannya 

bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tentang akhlak remaja DesaSekuro  Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara  serta  Peranan Kiai dalam 

Membentuk Akhlak Remaja Di Desa Sekuro Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara. Populasi dan subjek 

penelitian adalah para remaja yang berkisaran umur 13  

–  25 tahun yang ada di Desa  Sekuro, sedangkan 

objeknya adalah pembinaan akhlak remaja. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

saudara Muhammad Fahrur Rizal dengan penelitian 

yang akan dilakukan saat ini adalah pada tujuan 

penelitian, tujuan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Fahrur Rizal untuk mengetahui tentang 

akhlak remaja DesaSekuro  Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara  serta  Peranan Kiai dalam 

Membentuk Akhlak Remaja Di Desa Sekuro Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara. Sedangkan pada penelitian 

ini tujuannya adalah mengetahui kondisi objektif akhlak 

remaja di Dusun Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel 
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Kabupaten Ponorogo dan Peran Tokoh agama dalam 

membentuk akhlak remaja di Dusun Seketip Desa Pupus 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Peran 

Peran diartikan sebagai tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
10

 

Peran adalah bentuk dari perilaku seseorang yang 

diharapkan pada situasi tertentu untuk merubah suatu 

keadaan atau membentuk kondisi tertentu. Peran 

dapat dirumuskan sebagai tindakan yang dilakukan 

seseorang yang mempunyai jabatan tertentu dalam 

suatu sosial masyarakat. 

Di dalam kamus umum bahasa indonesia, 

peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang 

memegang pimpinan terutama.
11

 Dari pengertian itu 

menunjukkan bahwa peran merupakan bagian penting 

dalam situasi sosial tertentu untuk merubah suatu 

keadaan. 

Menurut Amran peranan adalah bagian dari 

tugas utama yang harus dilaksanakan.
12

 Peranan 

                                                           
10

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), 735. 
11

W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia(Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 735. 
12

 Amran, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Chaniago: TP, 

1995), 449. 
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merupakan suatu tugas yang di miliki oleh seseorang 

untuk di laksanakan sebagaimana mestinya. Misalnya 

ibu rumah tangga, ia memiliki peranan sebagai istri 

dan juga sebagai ibu, ia harus melakukan tugas yang 

dimilikinya dengan baik. Bahkan ia wajib 

melaksanakan tugas itu meskipun tanpa perintah. 

Menurut Wrightmen peranan adalah 

terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi 

tertentu.
13

Peranan merupakan tingkah laku yang 

dilakukan oleh seseorang dalam suatu keadaan 

tertentu yang berkaitan. 

Peran sebagai manajer berfokus padakegiatan 

yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi 

dan memecahkan masalah terkait.
14

 Jadi peran adalah 

kegiatan yang membantu dalam memecahkan 

permasalahan yang ada pada suatu masyarakat. 

Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian 

atau pemegang pimpinan yang tertentu. Menurut 

Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian 

                                                           
13

Wrighman, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia(TK: TP, 

1995), 231. 
14

Evawani Elysa Lubis, Peran Humas dalam Membentuk Citra 

Pemerintah, Vol. 12 No. 1, Juli 2012, 51. 
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rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang 

diharapkan dari pemegang tertentu.
15

 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. 

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
16

 

Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya 

merupakan orang yang telah menjalankan suatu peran 

dalam dirinya untuk suatu masyrakat. 

Setiap orang mempunyai macam-macam 

peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuatnyabagi masyarakat 

serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan 

masyarakat kepadanya.
17

 Peran merupakan suatu hal 

yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan 

kewajibannya. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa peran adalah tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang sesuai dengan hak dan 

                                                           
15

Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama Islam dalam 

Keluarga Revitasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa 

yang Berkarakter(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 10. 
16

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar(Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2013), 212. 
17

Ibid., 
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kewajibannya, peran biasanya dilakukan oleh orang-

orang yang memiliki jabatan sosial tertentu di 

masyarakat. 

Peran yang dimaksudkan disini bahwa tokoh 

agama ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak 

dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang 

diperbuat oleh tokoh agama. Peran yang dimiliki oleh 

tokoh agama yang dimaksud disini ada tiga hal antara 

lain: 

a. Peraturan yang membimbing seseorang dalam 

masyarakat. 

b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama 

dalam masyarakat. 

c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat.
18

 

Sedangkan peran yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah orang yang menjadi bagian atau yang 

memegang pimpinan terutamaatau tokoh agama yang 

ada di Dusun Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel 

dalam membentuk akhlak remaja seperti pembiasaan 

sholat wajib, meninggalkan minum-minuman keras, 

sopan santun terhadap orang yang lebih tua dan lain-

lain. 
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Ibid., 213. 
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2. Tokoh agama 

Tokoh agama didefinisikan sebagai seorang 

yang berilmu terutamanya dalam hal berkaitan dalam 

islam, ia wajar dijadikan sebagai Role-model dan 

tempat rujukan ilmu bagi orang lain. untuk 

menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat 

karya dan aktifitasnya, misalnya tokoh berskala 

regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi 

pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat 

regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang 

banyak memberikan kontribusi pada masyarakat 

regional, dengan pikiran dan karya nyata yang 

semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan 

bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.
19

 

Tokoh agama merupakan orang yang memiliki ilmu 

agama lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang 

disekitar tempat tinggalnya, maka dari itu tokoh 

agama dapat dijadikan sebagai rujukan ilmu bagi 

orang lain. Selain sebagai rujukan ilmu, tokoh agama 

juga dijadikan contoh dalam melakukan suatu 

perbuatan. 

Tokoh agama merupakan figur yang dapat 

diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang 

diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan 
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Arif Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2005), 11. 
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taat.
20

 Tokoh agama dianggap sebagai orang yang 

lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan 

dapat merubah pola pikir masyarakat yang telah lupa 

bahwa agama merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. 

Tokoh agama pada dasarnya mempunyai 

kedudukan dan peranan yang sangat penting dan 

strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral 

dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. 

Agama sebagai sistem nilai harus dipahami, dihayati 

dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam 

tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan 

masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Selain itu pula, tokoh agama adalah seorang 

figur atau panutan dalam masyarakat yang 

mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-

tengah masyarakatnya, karena memiliki keunggulan, 

baik dalam ilmu pengetahuan, integritas, dan lain 

sebagainya. Tokoh   Agama pun berperan sebagai 

pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah 

agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah 

kenegaraan dalam rangka mensukseskan program 

pemerintah dan pembinaan harmonisasi kehidupan 
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Weni Ekaswati, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai 

Naskah Publikasi (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Indonesia, 2006), 7. 
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masyarakat.
21

 Tokoh agama merupakan seorang figur 

yang menjadi panutan oleh masyarakatnya dalam 

urusan keagamaan. 

Tokoh agama merupakan sosok yang 

dapatdipercayai dalam membantu meyalurkan 

pengetahuan agama. Di mana secara sosial tokoh 

agama menjadi sentral figur yang dapat diteladai dan 

termasuk orang yang dapat di dengar dalam 

membagikan pendidikan baik bersifat nasehat, 

ceramah, maupun khutbah. Pendidikan agama pada 

dasarnya adalah kewajiban kita bersama baik setiap 

warga negara masyarakat orang tua maupun 

pemerintah.
22

 

Tokoh agama secara teologis juga dipandang 

sebagai seorang pewaris para nabi (warasat al-

ambiya‟) sehingga tidak mengherankan jika tokoh 

agama kemudian menjadi sumber legitimasi dari 

berbagai keagamaan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagai warasat al-

anbiya‟, pendidik hendaklag bertolak pada amar 

ma‟ruf nahi mungkar, menjadikan prinsip tauhid 

sebagai pusat kegiatan penyebaran misi iman, islam, 

                                                           
21

Ida Umami, Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan 

Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro 

Lampung, Vol. 3 No. 1 Juni, 2018, 261. 
22

Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama Islam dalam 

Keluarga Revitasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa 

yang Berkarakter,10. 
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dan ikhsan. Allah SWT berfirman yang artinya: 

“kamu adalah umat baik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 

mencegah dari yang mungkar dan beriman, dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” 

(Q.S. Al-Imran: 110). 

Menurut al-Ghazali, sebagaimana dikutip an-

nahlawi (1995), tugas utama pendidik adalah 

menyempurmakan, membersihkan, dan mensucikan 

hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Sejalan dengan pendapat ini, an-nahlawi mengatakan 

bahwa fungsi utama pendidik adalah:
23

 

a. Fungsi penyucian, yakni fungsi sebagai pembersih, 

pemelihara, dan pengembang fitrah manusia. 

b. Fungsi pengajaran, yakni menginternalisasikan 

dan mentransformasikan pengetahuan dan nilai-

nilai agama kepada manusia. 

Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai 

peran agen perubahan sosial atau pembangunan. Ada 

tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh 

agama yaitu: pertama, peran edukasi yang mencakup 

seluruh dimensi kemanusiaan yang membangun 

karakter bangsa. Kedua, peran memberi pencerahan 

kepada masyarakat di saat situasi-situasi yang tidak 

menentu, dan yang ketiga, peran membangun sistem 
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Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan 

Pemikiran Tokoh(Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2014), 168. 
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atau tradisi, budaya yang mencerminkan, kemudian 

oleh karena itulah para pemuka agama dituntut terus 

menggali dan memantabkan kembali etika kehidupan 

yang religius dan bermartabat di tengah-tengah 

tantangan global.
24

 

Tokoh agama yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah Kyai. Kyai adalah sebutan bagi 

alim ulama atau yang paham tentang ajaran agama 

Islam. Di Dusun Seketip, Kyai yang berperan dalam 

kegiatan masyarakat sehingga mampu memicu 

terjadinya perubahan suatu akhlak dalam diri 

seseorang. Kyai yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Kyai bernama Mesiran, sebenarnya beliau 

tidak memimpin suatu pesantren namun beliau 

berperan aktif di masyarakat dalam hal sosial 

keagamaan. Beliau memimpin sholat di masjid dusun 

Seketip, baik sholat wajib maupun sholat sunnah Idul 

Fitri dan Idul Adha, mengurus semua kebutuhan 

masjid, mengajari mengaji anak-anak kecil yang 

datang di masjid setiap ba‟da sholat maghrib, 

memimpin yasinan dan masih banyak lagi. 

 

3. Akhlak remaja 

Kata akhlak “akhlak” berasal dari bahasa arab 

(akhlaqun), jamak dari (kholaqa, yakhuqu, kholaqun), 
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yang secara etimologi berasal dari  “budi pekerti, 

tabiat, perangai, adat kebiasaan, prilaku, dan sopan 

santun”. Menurut Zahrudin AR, kata “akhlak” yang 

di kaji dari pendekatan etimologi mengatakan bahwa 

perkataan “akhlak” berasal dari bahasa arab, 

jama‟daribentukmufrad-nya “khuluqun” yang  

menurut logat di artikan budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut 

mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan 

“khalqun” yang berarti kejadian serta erat 

hubungannya dengan “khaliq” yang berarti pencipta, 

dan “makhluq” yang berarti yang di ciptakan. Kata 

akhlak merupakan bentuk jamak dari kata  khuluq, 

artinya tingkah laku, perangai, tabiat. Sedangkan 

menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa 

yang mendorong perbuatan dengan mudah dan 

spontan tanpa dipikir dan di  renugkan lagi. Dengan 

demikian akhlak pada dasarnya adalah sikap yang 

melekat pada diri seseorang Baik dan buruk akhlak di 

dasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al-qur‟an dan 

Sunnah Rasul.
25

 Akhlak berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak mampu 

mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan secara 

spontan. 
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Khozim, Khazanah Pendidikan Agama Islam(Bandung: PT 
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Akhlak adalah jamak dari Khuluq yang berarti 

adat kebiasaan, perangai, tabi‟at, watak, adab/sopan 

santun, dan agama. Menurut para ahli masa lalu, 

akhlak adalah kemampuan jiwa untuk melahirkan 

suatu perbuatan secara spontan, tanpa pemikiran dan 

pemaksaan. Sering pula yang dimaksud akhlak adalah 

semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa 

berupa perbuatan baik atau buruk. Akhlak dissebut 

juga ilmu tingkahlaku atau perangai.
26

Akhlak 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang tanpa pemikiran terlebih dahulu atau biasa 

disebut dengan spontan, baik itu sebuah tindakan 

yang baik maupun yang buruk. 

Terkadang dalam bahasa Indonesia akhlak 

disamakan dengan istilah moral dan etika, namun 

sesungguhnya ketiga istilah tersebut berbeda, tolak 

ukur perbedaannya terletak pada sumber yang 

dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. 

Jika dalam etika penilaian baik dan buruk 

berdasarkan pendapat akal pikiran, dan moral 

berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di 

masyarakat, maka pada akhlak ukuran yang 

digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu 

adalah al-Qur‟an dan Hadis. Sedang dilihat dari sifat 

dan kawasannya, etika lebih banyak bersifat teoritis, 
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maka pada moral lebih bersifat praktis. Etika 

menjelaskan ukuran baik dan buruk, sedangkan moral 

menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan. 

Namun demikian antara etika, moral dan 

akhlak tetap saling berhubungan, jika etika dan moral 

berasal dari rasio dan budaya masyarakat, sedang 

akhlak berdasar  pada ketentuan mutlak Allah yang 

terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadis. Namun dalam 

pelaksanaannya akhlak yang terdapat dalam al-

Qur‟an sifatnya masih belum siap pakai. Mkisalnya 

jika al-Qur‟an menyuruh berbuat baik kepada orang 

tua, menghormati sesama kaum muslim, dan menutup 

aurat, maka perintah tersebut belum di barengi 

dengan cara-cara, sarana, bentuk dan lainnya. 

Bagaimanakah cara menghormati kedua orang tua 

kita, tidak kita ketahui dalam al-Qur‟an, begitu juga 

dengan cara menghormati sesama kaum muslim dan 

cara menutup aurat. Cara-cara melakukan ketentuan 

akhlak yang ada dalam al-Qur‟an dan hadis itu 

memerlukan penalaran dan ijtihad para ulama dari 

waktu ke waktu. Cara menghormati orang tua, sesama 

muslim dan menutup aurat memerlukan hasil 

pemikiran manusia dan kesepakatan masyarakat 

untuk menggunakannya. Maka ketentuan baik dan 

buruk dalam etika moral merupakan produk akal 

pikiran dan budaya masyarakat dapat digunakan 

sebagai alat untuk menjabarkan ketentuan akhlak 
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yang terdapat dalam al-Qur‟an. Dengan adanya etika 

dan moral hasil dari bentukan akal dan budaya 

masyarakat, maka ketentuan akhlak yang terdapat 

dalam al-Qur‟an dan hadis dapat dilaksanakan.
27

 

Lafadz khuluq mengandung segi-segi 

persesuaian dengan lafadz khalq yang berarti 

kejadian, yang juga erat hubungannya dengan kholiq 

(pencipta), demikian juga dengan makhluk (yang 

diciptakan). Perumusan tersebut timbul sebagai 

mediator yang memungkinkan adanya hubungan 

antara khaliq dengan makhluk.
28

 Pola bentukan 

tersebut muncul sebagai media yang menjembatani 

komunikasi antara kholiq (pencipta) dengan makhluk 

(yang diciptakan) secara timbal balik, yang kemudian 

di sebut habl minAllah. Dari produk habl minAllah 

yang verbal, biasanya lahirlah pola hubungan antar 

sesama manusia yang disebut dengan habl min al-nas 

yaitu pola hubungan antar sesama makhluk. 

Keterkaitan antara khulq dengan khalq, khaliq 

dan makhluk apabila dihubungkan dengan objek atau 

sasaran akhlak, yaitu hubungan antara kholiq dengan 

makhluk sebagai habl minAllah adalah akhlak kepada 

Allah yang kemudian habl min al-nas adalah akhlak 
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Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia(Jakarta: 
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kepada sesama manusia dan bisa juga masuk pada 

akhlak kepada lingkungan. Maka persoalan akhlak 

erat kaitannya dengan hubungan antar manusia. 

Secara umum, akhlak adalah sebuah sistem 

yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-

karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat 

seseorang menjadi istimewa, karakteristik-

karakteristik tersebut membentuk kerangka psikologi 

seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai nilai-

nilai yang cocok dengan dirinya dalam berbagai 

kondisi.
29

 Akhlak adalah tingkah laku yang membuat 

seseorang menjadi istimewa. 

Menurut Zahrudin dan Sinaga, secara 

etimologis kata akhlak berasal dari bahasa arab jamak 

dari bentuk mufradnya khuluq yang berarti budi 

pekerti perangai, tingkah laku atau tabiat.
30

 

Secara terminologis (istilah) menurut imam 

al-Ghazali dalam karya Ilyas, “akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.”
31

 

Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran 

baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana 
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keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah 

ajaran al-Qur‟an dan Sunnah bukan akal pikiran atau 

pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep 

etika dan moral.
32

 

Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak 

menempati kedudukan yang sangat istimewa dan 

penting. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan 

Rasulullah SAW. yang menempatkan penyempurnaan 

akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam.
33

 

Untuk mengetahui pengertian akhlak lebih 

lengkap, marilah kita simak definisi akhlak yang 

dikemukakan oleh beberapa ulama dan cendekiawan 

Islam berikut ini:
34

 

a. Al-Ghazali dalam Ihya’Ulumiddin: Khulq ialah 

sifat yang tertanam dalam jiwa tempat munculnya 

perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu 

dipikirkan terlebih dahulu.
35

 Sifat yang muncul 

dengan sendirinya tanpa perlu dipikirkan terlebih 

dahulu. 

b. Ibn Miskawaih dalam Tahdzib al-Akhlaq wa 

Tathhir al-Araq: Khulq ialah keadaan jiwa 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 
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perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan terlebih 

dahulu.
36

 Perbuatan yang dilakukan secara 

spontan. 

c. Al-Jahizh: Akhlak adalah jiwa seseorang yang 

selalu mewarnai setiap tindakan dan perbuatannya, 

tanpa pertimbangan ataupun keinginan. Dalam 

beberapa kasus, akhlak ini sangat meresap hingga 

menjadi bagian dari watak dan karakter 

seseorang.
37

 Akhlak merupakan perbuatan yang 

dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari dalam 

dirinya sehingga bisa menjadi bagian dari karakter. 

Selain itu, ada juga pengertian akhlak secara istilah 

menurut beberapa ulama. Adapun pengertian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Ahmad Amin dalam kitab al-Akhlaq 

mendifinisikan akhlak adalah adatul iradah, 

(kehendak yang dibiasakan) lalu menjadi 

kelaziman (kebiasaan).
38

 Jadi akhlak merupakan 

suatu hal yang menjadi kebiasaan dari seseorang. 

b. Menurut Bisri M. Jaelani akhlak adalah suatu 

keadaan yang melekat pada manusia, yang pada 

dirinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, 

tanpa melalui proses pemikiran dan 
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pertimbangan.
39

 Akhlak merupakan perbuatan 

yang dilakukan tanpa perpikir terlebih dahulu. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

definisi akhlak adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan dengan sadar dan berulang kali  karena 

dorongan emosi jiwanya, bukan karena adanya 

tekanan yang datang dari luar dirinya, seperti adanya 

paksaan atau bujukan, sehingga pada saat akan 

mengerjakannya sudah tidak lagi memerlukan 

pertimbangan atau pemikiran. 

Dengan demikian suatu perbuatan dapat 

dikategorikan sebagai akhlak jika memenuhi dua 

kriteria berikut:
40

 

a. Dilakukan berulang-ulang atau kontinu. Jika 

dilakukan sekali saja atau jarang-jarang maka itu 

tidak bisa disebut akhlak. Misalnya, jika seseorang 

tiba-tiba memberi hadiah kepada orang lain karena 

alasan tertentu maka orang tersebut tidak dapat 

dikatakan seorang dermawan dan berakhlak 

mulia.
41

 Akhlak biasanya perilaku seseorang yang 

dilakukan secara terus menerus atau berulang-

ulang. 
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b. Timbul dengan sendirinya, tanpa dipikir-pikir atau 

di timbang-timbang karena perbuatan itu telah 

menjadi kebiasaan baginya. Jika suatu perbuatan 

dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbang-

timbang, apalagi karena terpaksa, maka perbuatan 

tersebut bukanlah suatu akhlak. 
42

 Akhlak 

merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa 

dipikirkan terlebih dahulu dan tanpa ada unsur 

terpaksa. 

Sekarang ini sekurang-kurangnya ada tiga pengertian 

tentang akhlak (etika):
43

 

a. Nilai atau norma-norma mengenai benar dan salah 

yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 

Contoh: etika suku-suku Indian, Etika Protestan, 

dll. Etika dalam pengertian ini tidak berarti ilmu 

tetapi sistem nilai. Sistem nilai ini bisa berfugsi 

dalam hidup manusia perorangan maupun pada 

taraf sosial.
44

 Sistem nilai merupakan suatu hal 

yang berfungsi dalam kehidupan manusia baik 

secara perseorangan ataupun pada sosial. 

b. Kumpulan asas atau nilai moral yang berkenaan 

dengan akhlak. Yang dimaksud disini adalah kode 

etik. Contoh: etika kedokteran.
45
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c. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk 

dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
46

 

Akhlak merupakan suatu hal baik atau buruk yang 

dilakukan oleh seseorang. 

Ada beberapa ciri perbuatan akhlak, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Perbuatan  akhlak  adalah  perbuatan yang telah  

tertanam  kuat  dalamjiwa seseorang, sehingga 

telah menjadi kepribadiannya. 

b. Perbuatan  akhlak  adalah  perbuatan yang  di 

lakukan  dengan mudah dan tanpa pemikiran. 

c. Bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan 

dari luar. 

d. Bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang di 

lakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main 

atau karena bersandiwara. 

e. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang di 

lakukan dengan ikhlas semata-mata karena allah. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di pahami 

bahwa istilah akhlak memiliki pengertian yang sangat 

luas dan hal ini memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan istilah moral dan etika. Standar atau ukuran 

baik dan buruk akhlak adalah berdasarkan Al-qur‟an 
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dan As-sunah sehingga bersifat universal dan abadi. 

Sedangkan moral selalu di kaitkan dengan ajaran baik 

dan buruk yang di terima umum oleh masyarakat, 

adat istiadat menjadi standarnya. Sementara itu, etika 

lebih banyak di kaitkan dengan ilmu atau filsafat, dan 

akal sebagai standarnya.
47

 

Faktor-faktor pembentukan akhlak 

Pada dasarnya, akhlak berkaitan sangat erat 

dengan niali-nilai dan norma-norma. Sebenarnya, 

banyak faktor yang memperngaruhi perilaku 

seseorang, tetapi  disini akan disebutkan sebagiannya 

saja yang dipandang paling dominan. Dari sejumlah 

faktor tersebut dapat kita klasifikasikan ke dalam dua 

bagian, yaitu faktor –faktor internal dan faktor 

eksternal.
48

 

a. Faktor internal 

1) Insting atau naluri 

Insting adalah karakter yang melekat 

dalam jiwa seseorang yang dibawanya sejak 

lahir. Ini merupakan faktor pertama yang 

memunculkan sikap dan perilaku dalam dirinya. 
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Tetapi karakter ini dipandang masih primitif 

dan harus dididik dan diarahkan.
49

 

2) Adat atau kebiasaan 

Setiap tindakan atau perbuatan seseorang 

yang dilakukan secara berulang-ulang dalam 

bentuk yang sama sehingga menjadi 

kebiasaan.
50

 Perbuatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang. 

3) Keturunan 

Berpindahnya sifat-sifat tertentu dari 

orang tua kepada anak. Sifat-sifat asasi anak 

merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang 

tuanya.
51

 Merupakan sifat bawaan dari orang 

tuanya yang menurun kepada anak. 

b. Faktor eksternal 

1) Lingkungan alam 

Alam yang melingkupi manusia 

merupakan faktor yang mempengaruhi dan 

menentukan tingkah laku seseorang. 

Lingkungan alam dapat mematangkan 

pertumbuhan bakat yang dibawanya. Kita dapat 

melihat perbedaan antara individu yang hidup 

di lingkungan alam yang tandus, gersang, dan 

panas dengan individu yang hidup di 
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lingkungan alam yang subur dan sejuk. 

Lingkungan alam ini dapat berpengaruh 

terhadap perangai dan pembawaan seseorang.
52

 

Lingkungan alam merupakan suatu faktor yang 

dapat mempengaruhi sifat dan tingkah laku 

seseorang. 

2) Lingkungan pergaulan 

Dengan adanya pergaulan, manusia bisa 

saling mempengaruhi, seperti dalam pemikiran, 

sifat, dan tingkah laku. Lingkungan pergaulan 

ini meliputi beberapa hal berikut:
53

 

a) Keluarga/rumah 

Keluarga merupakan salah satu 

sumber yang memberikan dasar-dasar ajaran 

bagi seseorang dan merupakan faktor 

terpenting dalam pembentukan mentalnya.
54

 

Keluarga merupakan sumber pertama dalam 

pembentukan akhlak dan mental. 

b) Lingkungan sekitar 

Lingkungan luar rumah tempat 

individu bersosialisasi dengan tetangga, pada 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya, 

sehingga memberikan pengaruh terhadap 
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kepribadian, mental, dan perilakunya.
55

 

Lingkungan tempat tinggal merupakan 

faktor yang dapat memberikan pengaruh 

positif atau negatif terhadap kepribadian 

seseorang. 

c) Lingkungan sekolah/tempat kerja 

Lingkungan sekolah atau tempat 

kerja, di mana individu melakukan sebagian 

aktifitasnya di tempat tersebut, berpotensi 

untuk memberikan pengaruh terhadap 

karakter dan perilakunya.
56

 Lingkungan 

tersebut juga mampu mempengaruhi 

karakter seseorang. 

 

 Tujuan akhlak 

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah 

agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah 

laku, berperangai atau beradat-istiadat yang baik 

sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, setiap 

muslim yang berakhlak baik dapat memperoleh 

hal-hal berikut:
57

 

a. Ridha Allah SWT 
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 Orang yang berakhlak sesuai dengan ajaran 

Islam, senatiasa melaksanakan segala 

perbuatannya dengan hati ikhlas, semata-mata 

karena mengharapkan rida Allah. 

              

           

         

 

Artinya: 

“Katakanlah, „Tuhanku menyuruh menjalankan 

keadilan‟. Dan (katakanlah), „Luruskanlah 

muka (diri)mu di setiap shalat dan sembahlah 

Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu 

kepada-Nya. Sebagaimana dia telah 

menciptakan kamu pada permulaan (demikian 

pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya”
58

 

Q.S. Al-A‟raf [7]: 29 

b. Kepribadian muslim 

 Segala perilaku muslim, baik ucapan, 

perbuatan, pikiran maupun kata hatinya 

mencerminkan sikap ajaran Islam. 
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c. Perbuatan yang mulia dan terhindar dari 

perbuatan tercela 

 Dengan bimbingan hati yang diridhai Allah 

dengan keikhlasan, akan terwujud perbuatan-

perbuatan yang terpuji, yang seimbang antara 

kepentingan dunia dan akhirat serta terhindar 

dari perbuatan tercela.
59

 Melalui hidayah Allah 

SWT maka dapat melahirkan suatu perbuatan 

yang mulian dan terhindar dari perbuatan 

tercela. 

Sedangkan remaja adalah periode transisi 

antara masa anak-anak ke masa dewasa atau masa 

usia belasan tahun,  atau jika seseorang 

menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah 

diatur, mudah terangsang perasaannya dan 

sebagainya.
60

 Remaja merupakan sebutan bagi 

seseorang yang tidak bisa lagi disebut dengan 

anak-anak tetapi juga belum layak atau belum 

cukup umur jika disebut sebagai orang dewasa. 

Pada masa ini remaja biasanya sangat sulit di atur 

dan lebih mengikuti tingkah laku teman-temannya, 

tidak peduli hal itu baik atau buruk, nantinya akan 

berdampak negatif atau positif. Oleh karena itu 

diperlukan adanya peran dari orang-orang 

terdekatnya atau orang yang lebih paham tentang 
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agama agar remaja tersebut tidak terjerumus dalam 

perbuatan yang tidak baik atau tidak lagi 

mengulangi perbuatan tidak baik yang pernah 

dilakukan sebelumnya. 

Orang barat menyebut remaja dengan 

istilah “puber”, sedangkan orang amerika 

menyebutnya “adolesensi”. Keduanya merupakan 

transisi dari masa anak-anak menjadi dewasa. 

Sedangkan dinegara kita ada yang menggunakan 

istilah “akil balig”, pubertas”, dan yang paling 

banyak menyebutnya “remaja”. Panggilan  

adolesensi  dapat diartikan sebagai pemuda yang 

keadaannya sudah mengalami ketenangan.  

Istilah remaja dikenal dengan adolensence 

yang berasal dari bahasa latin adolescere yang 

berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam 

perkembangan menjadi dewasa. Untuk 

merumuskan sebuah definisi tentang remaja 

tidaklah mudah, sebab kapan masa remaja berakhir 

dan kapan masa remaja tumbuh menjadi orang 

dewasa tidak dapat dipastikan secara tetap. 

Kesulitan dalam menetapkan berakhirnya masa 

adoselen diantaranya karena konsep ini muncul 

akibat ciptaan dari budaya.
61

 John W Santrok 
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mendefinisikan remaja sebagai masa 

perkembangan transisi antara masa anak dan masa 

dewasa yang mencakup perubahan biologis, 

kognitif dan sosial emosional. Masa remaja 

dimulai kira-kira usia 10 sampai 13 tahun dan 

berakhir antara usia 18 sampai 22 tahun. 

Perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional 

yang terjadi berkisar dari perkembangan fungsi 

seksual, proses berpikir abstrak sampai pada 

kemandirian.
62

 

Dalam ilmu kedokteran remaja dikenal 

sebagai suatu tahap perkembangan fisik, yaitu 

masa alat-alat kelamin manusia mencapai 

kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat 

kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada 

umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna 

dan secara faali alat-alat kelamin tersebut sudah 

berfungsi secara sempurna pula.
63

 Perubahan fisik 

merupakan gejala primer dalam pertumbuhan 

masa remaja, yang berdampak pada perubahan-

perubahan psikologis. Pada mulanya, tanda-tanda 
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perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam 

konteks pubertas.
64

 

Kembali melihat pengertian remaja dalam 

arti adolesence yang memberikan pengertian 

tumbuh ke arah kematangan, kematanga disini 

tidak hanya melihat kematangan fisik, tetapi juga 

melihat kematangan sosial-psikologis, yang belum 

bisa dipastikan dengan batasan usia, karena 

rentang usia akan mengalami perkembangan 

sosial-psikologis yang berbeda, sesuai dengan 

pengalaman pribadi tiap individu. Remaja dalam 

arti psikologis sangat berkaitan dengan kehidupan 

dan keadaan masyarakat dimana masa remaja itu 

tumbuh. 

Pada umumnya orang tua dan pendidik 

cenderung menyebut remaja dari pada remaja 

puber atau remaja  adolesen.  Bila di tinjau dari 

segi perkembangan biologis, yang dimaksud 

remaja ialah mereka yang berusia 12 sampai 

dengan  21 tahun. Usia 12 tahun merupakan awal 

pubertas bagi seorang gadis, yang disebut remaja 

kalau mendapat menstruasi (datang bulan) yang 

pertama. Sedangkan usia 13 tahun merupakan 

awal pubertas bagi seorang pemuda ketika ia 

mengalami masamimpi yang pertama,  yang tanpa 
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disadari mengeluarkan seperma. Pada masa ini 

sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas 

karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak 

juga golongan dewasa atau tua.
65

Remaja 

merupakan masa awal pubertas anak-anak. 

Masa Remaja adalah masa peralihan dari 

masa anak ke masa dewasa, pada masa ini, remaja 

mengalami perkembangan mencapai kematangan 

fisik, mental, sosial, dan emosional. Umumnya 

masa ini berlangsung sekitar 13 tahun sampai 18 

tahun, yaitu masa anak duduk di bangku sekolah 

menengah. Masa ini biasanya dirasakan sebagai 

masa sulit.  Baik remaja sendiri maupun untuk 

keluarga, atau lingkungannya.
66

 Pada masa ini 

biasa remaja sering mengalami gangguan emosial 

sehingga emosinya tidak terkontrol dan bahkan 

bisa melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang. 

Makanya masa remaja ini bisa di sebut juga 

sebagai masa sulit. 

Periodisasi masa remaja (pubertas, remaja 

awal dan remaja akhir) dalam psikologi Islam 

disebut amrad yaitu fase persiapan bagi manusia 

untuk melakukan peran sebagai khlifah Allah di 
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bumi adanya kesadaran akan tanggungjawab 

terhadap sesama makhluk, meneguhkan 

pengabdiannya kepada Allah melalui aktifitas 

amar ma‟ruf nahi mungkar.
67

 Masa remaja 

merupakan masa persiapan untuk mengemban 

amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. 

Secara umum masa remaja di bagi menjadi 

tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
68

 

a. Masa remaja awal (12-15 tahun) 

Pada masa ini individu mulai 

meninggalkan  peran sebagai anak-anak dan 

berusaha mengembangkan diri sebagai individu 

yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. 

Faktor dari tahap ini adalah penerimaan 

terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya 

konformitas yang kuat dengan teman sebaya.
69

 

Jadi pada masa ini mulai meninggalkan 

perannya sebagai anak-anak dan berusaha untuk 

tidak bergantung pada orang tua. 

b. Masa remaja pertengahan (15-18 tahun) 

Masa ini ditandai dengan perkembangan 

kemampuan berfikir yang baru teman sebaya 
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masih memiliki peran yang penting, namun 

individu sudah lebih mampu mengarahkan diri 

sendiri  (self-directed). Pada masa ini remaja 

mulai mengembangkan kematangan tingkah 

laku, belajar mengendalikan impultivitas, dan 

membuat keputusan-keputusan awal yang 

berkaitan dengan tujuan vokasonal yang 

ingindicapai. Selain itu penerimaan dari lawan 

jenis menjadi penting bagi individu.
70

 Jadi pada 

masa ini seorang remaja sudah mampu 

mengarahkan dirinya dan sudah membuat 

keputusan-keputusan awal. 

c. Masa remaja akhir (18-22 tahun) 

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir 

untuk memasuki peran-peran orang dewasa. 

Selama periode ini remaja berusaha 

memantapkan tujuan vokasional dan 

mengembangkan  sance of personal identity.  

Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan 

diterima dalam kelompok teman sebaya dan 

orang dewasa juga menjadi ciri dari tahap ini.
71

 

Pada masa ini seorang remaja sudah mulai 

meninggalkan sifat-sifat remajanya dan mulai 

memasuki peran-peran orang dewasa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

ini adalah lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
72

 Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses 

dalam melakukan penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif dan jenis penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang dilakukan di suatu tempat. 

Sedangkan jenis penelitian etnografi adalah jenis 

penelitian yang untuk meneliti perilaku manusia dalam 

lingkungan spesifik alamiah. Ciri-ciri penelitian 

etnografi membutuhkan waktu yang lama dan 

mendalam.
73

 Penelitian etnografi merupakan suatu 

penelitian mendalam yang dilakukan untuk meneliti 

suatu lingkungan secara spesifik. 

Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa 

karakteristik, diantaranya yaitu penelitian menggunakan 

latar alami (natural setting), manusia sebagai alat 
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(instrument), penelitian kualitatif menggunakan metode 

kualitatif, analisis data secara induktif (analisis data 

kualitatif bersamaan dengan proses pengumpulan data), 

penelitian bersifat deskriptif (data yang diperoleh berupa 

kata-kata, gambar, perilaku), mementingkan segi proses 

daripada hasil, penelitian bersifat menyeluruh, makna 

merupakan perhatian utama dalam penelitian.
74

 

Pendekatan kualitatif ini menggunakan latar yang alami 

dan manusia sebagai alat. Penelitian kualitatif ini 

menghasilkan data berupa kata-kata, gambar dan 

perilaku. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dengan pengamatan berperan serta, namun 

peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
75

 Maka dari itu dalam penelitian ini, 

seorang peneliti bertindak sebagai instrumen, 

pengamatan berperan serta dan pengumpul data. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di dusun Seketip, 

desa Pupus, kecamatan Ngebel, kabupaten Ponorogo. 

Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan 
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adanya faktor rendahnya nilai-nilai keagamaan yang 

berakibat pada perilaku remaja. 

D. Data dan Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian 

adalah subyek darimana data diperoleh.
76

 Sedangkan 

sumber data utama dari penelitian kualitatif ini adalah 

kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data 

tambahan.
77

 Di dalam penelitian ini, seorang peneliti 

menggunakan dua sumber data yaitu: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti (petugasnya) dari sumber 

pertamanya.
78

 Adapun dalam penelitian ini, sumber 

data primernya berasal dari pendapat tokoh agama 

yang ada di dusun Seketip. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari 

sumber pertama.
79

 Sumber data sekunder ini 

berbentuk dokumen-dokumen yang diperoleh dari 

hasil penelitian. Dalam hal ini data sekunder berupa 

dokumentasi foto dan video. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan 

antara dua orang atau lebih, yang perntanyaannya 

diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok 

subjek penelitian untuk dijawab.
80

 Wawancara ialah 

tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara 

langsung.  Wawancara berguna untuk mendapatkan 

data dari tangan pertama, pelengkap teknik 

pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan 

data lainnya.
81

 Wawancara merupakan suatu 

percakapan antara dua orang, pihak pertama dalam 

percakapan tersebut sebagai penanya dan pihak kedua 

yang menjawab dari pertanyaan tersebut. Tujuan dari 

wawancara adalah mencari informasi secara 

mendalam tentang suatu peristiwa. 

Wawancara mendalam merupakan suatu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan informan, dengan 

maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang 

topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan 
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secara intensif dan berulang-ulang.
82

 Wawancara 

mendalam dapat diartikan sebagai proses pencarian 

informasi secara mendalam agar yang di dapat dalam 

wawancara tersebut mencakup keseluruhan dari suatu 

peristiwa.  

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data 

berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah 

di siapkan oleh peneliti ada beberapa yang dapat di 

jadikan informan, diantaranya adalah tokoh agama, 

tokoh masyarakat, masyarakat dan remaja yang ada di 

dusun Seketip. Pertanyaannya seputar tentang 

bagaimana kondisi akhlak remaja dan peran tokoh 

agama dalam membentuk akhlak remaja di Dusun 

Seketip. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan 

secara sistematis. Poerwondari berpendapat bahwa 

observasi merupakan metode yang paling dasar dan 

paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita 

selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua 

bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun 

kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. 

Jekoda berpendapat observasi dapat menjadi teknik 
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pengumpulan data secara ilmiah apabila memenuhi 

syarat, yaitu: diabadikan pada pola dan tujuan 

penelitian yang sudah ditetapkan, direncanakan dan 

dilaksanakan secara sistematis dan tidak secara 

kebetulan saja, dicatat secara sistematis dan dikaitkan 

dengan proposisi-proposisi yang lebih umum dan 

tidak karena di dorong oleh impuls dan rasa ingin 

tahu belaka, kredibilitasnya di cek dan di kontrol 

seperti pada data ilmiah lainnya.
83

 Observasi 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati suatu peristiwa yang sudah direncanakan 

sebelumnya kemudian mencatatnya secara sistematis. 

Observasi merupakan suatu proses kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
84

 Pada 

penelitian ini peneliti akan mengadakan pengamatan 

secara langsung di dusun Seketip tentang kondisi 

objektif perilaku remaja. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

observasi untuk menggali data berupa perilaku sehari-

hari yang dilakukan oleh remaja yang ada di Dusun 

Seketip. Observasi yang dilakukan peneliti berada di 
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rumah salah satu remaja, masjid, jalan raya, dan 

tempat pengajian. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi 

dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. 

Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik 

berbentuk catatan dalam kertas (hard copy) maupun 

elektronik (soft copy).
85

 Menurut Bungin teknik 

dokumentasi adalah salah satu metode  pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk 

menelusuri data historis. Teknik dokumen meski pada 

mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian 

kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian 

yang penting dan tak terpisahkan dalam penelitian 

kualitatif. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran 

dan pemahaman baru yang berkembang di para 

peneliti bahwa banyak sekali data yang tersimpan 

dalam bentuk dokumen dan artefak. Penggalian 

sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap 

bagi proses penelitian kualitatif.
86

  

Dalam penelitian ini seorang peneliti 

melakukan dokumentasi terhadap objek yang diteliti 
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yaitu di Balai Desa Pupus. Tujuannya adalah 

mendapatkan data-data umum yang meliputi letak 

geografis, tata guna lahan, produksi, orbitasi, jumlah 

penduduk, keluarga sejahtera, pemasukan anggaran 

desa, pembagian desa, dan pola hidup masyarakat. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan 

pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian 

sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-

bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya 

terhadap keseluruhannya. Artinya, semua analisis data 

kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui 

catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk 

menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. 

Sementara itu, Bogdan & Biklen menyatakan bahwa 

analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan 

secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan 

bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan 

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.
87

 

Analisis data merupakan penelusuran data melalui 

catatan dari pengamatan lapangan. 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
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hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
88

 dalam penelitian 

ini analisis dara yang digunakan adalah dari Miles dan 

Hubermen yang mencakup tiga langkah yaitu: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, mencari tema polanya, serta membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan memudahkan peneliti melakukan 

pengumpulan data dan selanjutnya dan mencarinya 

bila diperlukan.
89

 Reduksi data merupakan suatu 

cara untuk memfokuskan ke hal-hal yang penting, 

mencari temanya dan membuang yang tidak perlu 

maka akan mempermudah peneliti dalam 

mengumpulkan data selanjutnya. 

2. Penyajian data 
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Dalam hal ini, Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaikan data, maka akan mempermudah 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami 

tersebut.
90

 Penyajian data dalam penelitian kualitatif 

adalah teks yang bersifat naratif sehingga 

mempermudah dalam memahami peristiwa yang 

terjadi. 

 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah analisis data 

yang terus menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang 

dapat menggambarkan pola yang terjadi. Menurut 

Miles dan Huberman kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
91

 Penarikan kesimpulan merupakan 

penggambaran dari keseluruhan isi. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Dalam bagian ini peneliti harus 

mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian diantaranya 

adalah perpanjangan keikut sertaan, pengamat yang 

tekun, dan triangulasi.
92

 Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukn dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Maka 

perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian 

ini akan memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan.   

Maksud dan tujuan memperpanjang keikut 

sertaan dalam penelitian ini adalah dapat menguji 

ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh 

distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri, maupun 
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dari responden dan selain itu dapat membangun 

kepercayaan subyek, dengan terjun kelokasi dalam 

waktu yang cukup panjang, peneliti dapat mendeteksi 

dan memperhitungkan distorsi yang mungkin 

mengotori data, pertama-tama dan yang terpenting 

adalah distorsi pribadi. 

2. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap implementasi 

peran tokoh agama dalam membentuk akhlak remaja 

di dusun Seketip.  

3. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Ada tiga macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang dapat digunakan antara lain 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu.
93

 

a. Triangulasi sumber 
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Untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber.   

b. Triangulasi teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi, atau kuesioner. 

c. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi 

kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan 

cara melakukan 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.   

Dalam penelitian ini, untuk menguji 

keabsahan temuan menggunakan triangulasi 

waktu. Yaitu dalam rangka pengujian dilakukan 

dengan wawancara dan observasi dalam waktu 

yang berbeda. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 
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Tahap-tahap dalam penelitian kualitatif ada tiga 

tahap di tambah dengan laporan hasil penelitian. Adapun 

tahap-tahapnya adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahap pra lapangan 

Tahap ini meliputi: menyusun rancangan, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan persoalan etika penelitian.
94

 Jadi tahap 

pra lapangan ini adalah semua hal yang harus 

dipersiapkan sebelum melakukan penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Yaitu memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, persiapan diri memasuki lapangan, berperan 

serta sambil mengumpulkan data.
95

 Tahap pekerjaan 

lapangan adalah memahami kondisi tempat dan 

waktu dalam penelitian serta persiapan diri dalam 

memasuki lapangan tempat penelitian. 

3. Tahap analisis data 

Tahap ini meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data.
96

 Tahap analisis data dilakukan 

oleh peneliti selama proses pengumpulan data dan 

setelah proses pengumpulan data selesai. 
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4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian 

Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas 

dari keseluruhan tahapan kegiatan dan unsur-unsur 

peelitian. Kemampuan melaporkan hasil penulisan 

merupakan suatu tuntunan mutlak bagi peneliti. 

Dalam hal ini peneliti hendaknya tetap berpegang 

teguh pada etika penelitian, sehingga ia membuat 

laporan apa adanya, obyektif, walaupun dalam 

banyak hal ia akan mengalami kesulitan.
97

 Tahap 

penulisan hasil laporan penelitian adalah menulis dan 

melaporkan semua hal yang sudah diteliti melalui 

beberapa proses yang sudah dilakukan dengan tetap 

berpegang teguh pada etika penelitian sehingga 

laporan yang dibuat tetap apa adanya sesuai dengan 

fakta yang ada dan objektif meskipun berbagai 

kesulitan yang akan dihadapinya. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

I. Deskripsi Data Umum 

Pupus adalah sebuah nama desa yang terletak 

di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur. Desa Pupus memiliki luas desa 1.159,26 

hektar dan berkoordinat 111.652926 BT/-7.782015 LS. 

Desa Pupus berbatasan dengan Desa Mendak di sebelah 

utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Gondowido, di sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Kare, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Ngebel.
98

 

Desa Pupus memiliki enam Dusun yaitu Dusun 

Pupus, Dusun Selaos, Dusun Prumbon, Dusun Jambon, 

Dusun Seketip dan Dusun Toyomarto. Di tiap-tiap 

Dusun memiliki dua RW dan tiap RW memiliki 

beberapa RT yang berbeda-beda antara Dusun yang 

satu dengan yang lainnya. Di Dusun Seketip memiliki 

dua RW dan masing-masing RW memiliki dua RT.
99

 

Tataguna lahan dan produksi di Desa Pupus 

adalah sebagai berikut: 
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1. Tataguna lahan
100

 

Sawah    0,00 Ha 

Tegal/ladang   2,17 Ha 

Pemukiman   0,63 Ha 

Pekarangan   0,21 Ha 

Tanah rawa   0,00 Ha 

Pasang surut   0,00 Ha 

Lahan gambut   0,00 Ha 

Situ/waduk/danau  0,00 Ha 

Perkebunan   2,17 Ha 

Tanah kas desa  13,78 Ha 

Fasilitas umum  5,30 Ha 

Hutan    927,00 Ha 

Jumlah luas wilayah yang digunakan  951,26 Ha 

2. Produksi
101

 

a. Total nilai produksi pangan  berdasarkan pada 

panen dan nilai produksi. 

b. Total nilai produksi perkebunan berdasarkan 

pada panen dan nilai produksi. 

c. Total nilai produksi perikanan berdasarkan pada 

panen dan nilai produksi. 
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d. Total nilai produksi hasil peternakan berdasarkan 

pada panen dan nilai produksi. 

Orbitasi Desa Pupus ke kecamatan, kabupaten 

dan provinsi adalah sebagai berikut:
102

 

Jarak ke ibu kota kecamatan 5 Km 

Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor 15 Menit 

Waktu tempuh dengan berjalan kaki/kendaraan non 

bermotor  1 Jam 

Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan 0 unit 

Jarak ke ibu kota kabupaten35 Km 

Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor 50 Menit 

Waktu tempuh dengan berjalan kaki/kendaraan non 

bermotor  3 Jam 

Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten 0 Menit 

Jarak ke ibu kota provinsi 280 Km 

Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor  6 Jam 

Waktu tempuh dengan berjalan kaki/kendaraan non 

bermotor  15 Jam 

Kendaraan umum ke ibu kota provinsi  0 unit 

Penduduk dan kepala keluarga yang termasuk 

kesejahteraan keluarga di Desa Pupus adalah sebagai 

berikut:
103
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Jumlah penduduk Desa Pupus 505 KK yang terbagi 

meliputi: 

Jumlah penduduk Dusun Pupus   87 KK 

Jumlah penduduk Dusun Selaos  92 KK 

Jumlah penduduk Dusun Prumbon 86 

Jumlah penduduk Dusun Jambon 80 

Jumlah penduduk Dusun Seketip  78 

Jumlah penduduk Dusun Toyomarto 82 

Kesejahteraan keluarga:
104

 

a. Keluarga prasejahtera  232 KK 

b. Keluarga sejahtera 1    162 KK 

c. Keluarga sejahtera 2   84 KK 

d. Keluarga sejahtera 3   27 KK 

e. Keluarga sejahtera 3+   0 KK 

f. Jumlah kepala keluarga  505 KK 

Pemasukan anggaran Desa Pupus berasal dari 

APBD Kabupaten/Kota, bantuan pemerintah 

kabupaten/kota, bantuan pemerintah provinsi, bantuan 

pemerintah pusat, pendapatan asli desa, swadaya 
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masyarakat desa dan kelurahan dan sumber pendapatan 

lain.
105

 

Pola hidup Masyarakat Desa Pupus dilihat dari 

berbagai bidang antara lain: 

a. Bidang Ekonomi 

Mata pencaharian penduduk Desa Pupus berbeda-

beda. Diantaranya adalah sebagai petani, peternak, 

pegawai negeri sipil, dan TKW. 

b. Bidang Pendidikan 

Sarana pendidikan di Desa Pupus adalah TK, Dan 

SD.  

c. Bidang agama 

Di Desa Pupus mayoritas bergama Islam dan 

memiliki sepuluh tempat ibadah yaitu masjid yang 

tersebar di wilayah Desa Pupus. Sedangkan untuk di 

Dusun Seketip memiliki satu tempat ibadah. 

d. Sosial budaya 

Gotong royong tradisional yang sudah ada sejak 

jaman dahulu masih berjalan hingga sekarang. 

e. Adat istiadat 

Masyarakat Desa Pupus memiliki adat istiadat yang 

masih dipertahankan sampai sekarang yaitu tradisi 

slametan dengan menggunakan panggang. Acara 

tersebut dilakukan menjelang bulan puasa, malam ke 
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dua puluh satu bulan ramadhan, dan menjelang 

lebaran.
106

 

 

J. Deskripsi Data Khusus 

1. Kondisi objektif akhlak remaja di Dusun Seketip 

Desa Pupus Ngebel Ponorogo 

Kondisi akhlak remaja yang objektif di 

Dusun Seketip Desa Pupus Ngebel memiliki 

karakter yang berbeda-beda. Ada yang memiliki 

perilaku baik dan ada juga yang memiliki perilaku 

kurang baik. Mengenai kondisi akhlak remaja di 

Seketip, bapak Sudarmani selaku RT mengatakan : 

“Akhlak remaja di Seketip itu berbeda-beda, ada 

sebagian yang sudah mendapat bimbingan 

keagamaan dari pondok pesantren maupun dari 

tokoh agama yang ada disini dan mereka yang 

mempunyai latar belakang keluarga yang 

mempunyai pengetahuan agama dan perilaku yang 

baik, namun ada juga yang belum mau tersentuh 

oleh pendidikan agama. Mereka yang belum mau 

tersentuh oleh pendidikan agama masih suka 

meminum-minuman keras, berjudi, tidak berpuasa 
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di bulan ramadhan, tidak mengikuti tarawih 

bahkan tidak mengikuti sholat jumat.”
107

 

Dari pernyataan tersebut, bahwa mereka 

yang memiliki perilaku baik adalah remaja yang 

berlatar belakang oleh keluarga yang mempunyai 

pengetahuan agama, selalu menerapkan adat 

kesopanan, dan memiliki perangai baik dalam 

kehidupan bermasyarakat. Faktor itulah yang 

menjadikan remaja itu berperilaku baik. Sedangkan 

remaja yang memiliki perilaku kurang baik adalah 

mereka yang berlatar belakang keluarga yang 

kurang mempunyai pengetahuan agama sehingga 

mereka juga sulit untuk tersentuh dalam pendidikan 

agama. Tidak di pungkiri bahwa faktor lingkungan 

keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku 

remaja. Selain faktor lingkungan keluarga, 

lingkungan luar dan faktor teman juga sangat 

berpengaruh karena remaja di Seketip ini juga suka 

berkumpul dengan teman-temannya.  Mereka yang 

memiliki perilaku kurang baik biasanya juga 

berkumpul dengan teman yang berperilaku kurang 

baik. Sehingga hal itu sangat memicu akhlak 

mereka. 
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Sebagian remaja yang ada di Seketip juga 

berperilaku yang suka meresahkan masyarakat 

yang ada disekitarnya. Remaja itu adalah  mereka 

yang suka meminum-minuman keras dan berjudi 

hingga larut malam sehingga mereka pulang tengah 

malam dengan menaiki motor dengan kebut-

kebutan dan membangunkan orang-orang yang 

sudah tertidur lelap. Hal itu tentunya sangat 

meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. 

Hasil observasi yang saya lakukan adalah 

bahwa akhlak remaja yang ada di Seketip berbeda-

beda, ada yang baik dan ada yang kurang baik. 

Remaja yang berakhlak baik adalah ia yang 

mempunyai latar belakang keluarga beragama, 

sedangkan yang kurang baik adalah yang masih 

suka minum-minuman keras, berjudi hingga larut 

malam dan menaiki motor dengan kebut-kebutan di 

tengah malam tersebut.
108

 

Beberapa remaja yang ada di Seketip juga 

tidak berpuasa saat bulan ramadhan, tidak 

mengikuti sholat tarawih dan juga tidak mengikuti 

sholat jumat. Hal ini juga mendapat perhatian 

tertentu dari RT setempat yaitu bapak Sudarmani. 

Ia mencoba mengkomunikasikan keadaan itu 
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dengan tokoh agama setempat. Bapak Sudarmani 

mengatakan bahwa 

“Iya tentu, karena kondisi akhlak remaja yang 

kurang baik tersebut agar bisa berubah menjadi 

baik dan orang yang paling tepat untuk merubah 

akhlak remaja itu adalah tokoh agama sebab, tokoh 

agama itu sebagai seorang yang paling mengetahui 

perihal keagamaan, maka yang saya harapkan 

adalah perilaku atau akhlak remaja yang kurang 

baik tersebut dapat di rubah agar remaja-remaja di 

Seketip ini menjadi remaja yang berakhlakul 

karimah.”
109

 

Menurut bapak Sudarmani, kondisi akhlak 

remaja yang kurang baik itu seharusnya bisa 

berubah menjadi baik. Oleh karena itu, beliau 

mengkomunikasikan kondisi tersebut dengan tokoh 

agama. Karena menurutnya orang yang paling tepat 

dalam mengurus akhlak adalah tokoh agama. 

Tokoh agama di anggap sebagai seorang yang 

paling mengetahui perihal ilmu keagamaan dan 

orang yang paling berpengaruh dalam hal 

keagamaan.  

Harapan dari bapak Sudarmani tersebut 

adalah agar akhlak remaja yang kurang baik dapat 
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berubah menjadi baik sehingga tidak mengganggu 

ketentraman masyarakat. Dengan adanya remaja 

yang berakhlak baik maka kondisi Seketip ini 

menjadi aman, tentram dan damai. Karena tidak 

ada lagi perjudian, minum-minuman keras dan 

masjid juga dipenuhi oleh remaja yang 

mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun 

sholat sunnah seperti tarawih. 

Proses perubahan akhlak remaja tentunya 

juga harus memiliki wadah tertentu. Dalam hal ini 

bapak Sudarmani mengatakan : “Belum, saya dari 

pihak RT belum memberikan wadah kepada remaja 

untuk memperbaiki kondisi akhlak yang kurang 

baik tersebut, namun saya sudah berusaha 

mengkomunikasikan terkait dengan hal itu kepada 

tokoh agama.”
110

 

Dari penyataan tersebut bahwa untuk 

memperbaiki akhlak remaja di Seketip, dari pihak 

RT belum memberikan wadah khusus  sebagai 

sarana untuk mengetahui pendidikan agama. 

Namun dari pihak RT sudah mengkomunikasikan 

hal tersebut kepada tokoh agama setempat. 
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Namun sebagai seorang RT, Bapak 

Sudarmani memberikan tanggapan yaitu sebagai 

berikut:  

“Ya, tanggapan saya selaku RT disini memang 

sangat prihatin dengan kondisi akhlak remaja yang 

seperti itu, seharusnya se-usia remaja itu sudah 

berperilaku sebagaimana yang ada di ajaran agama, 

namun disini malah belum mengetahui ajaran 

agama sehingga para remaja itu buta terhadap 

agama dan berakibat pada perilaku sehari-

harinya.”
111

 

Pernyataan tersebut mengungkapkan 

keprihatinan terhadap kondisi akhlak remaja yang 

kurang baik. Seharusnya se-usia remaja itu sudah 

harus memiliki pengetahuan agama yang cukup 

sehingga dapat berperilaku sesuai dengan ajaran 

agama. Namun di Seketip ini seusia remaja 

sebagian masih belum mengetahui ajaran-ajaran 

agama. Dengan tidak mengetahuinya ajaran-ajaran 

agama tersebut maka berakibat pada pola perilaku 

yang dilakukan sehari-hari. 

Tanggapan tentang akhlak remaja tersebut 

juga ada dari masyarakat setempat. Bapak Sudarno 
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selaku masyarakat setempat juga memberikan 

tanggapannya bahwa:  

“Menurut saya, kondisi akhlak remaja di Seketip 

itu kan tidak semuanya buruk ya, tapi juga ada 

yang baik. Untuk akhlak remaja yang baik memang 

saya acungi jempol karena di suatu Dusun yang 

sangat kecil dan pelosok ini sudah mampu 

tersentuh oleh pendidikan agama. Namun untuk 

remaja yang masih belum memiliki akhlak yang 

baik, memang memerlukan perhatian khusus agar 

mereka juga memiliki akhlak yang baik.”
112

 

Memang akhlak remaja di Seketip ini 

berbeda-beda, ada yang baik dan ada yang kurang 

baik. Remaja yang memiliki akhlak yang baik 

sangat mendapat nilai lebih dari masyarakat. Dan 

begitu sebaliknya, remaja yang memiliki akhlak 

yang kurang baik juga mendapat nilai buruk dari 

masyarakat. 

Kapasitas remaja yang memiliki akhlak 

yang baik sangat sedikit. Sedangkan remaja yang 

memiliki akhlak yang kurang baik itu lebih banyak. 

Sehingga dalam hal akhlak, perlu lebih mendapat 

perhatian, karena banyaknya remaja yang 

berakhlak kurang baik maka di khawatirkan akan 
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mempengaruhi remaja yang sudah berakhlak baik. 

Karena faktor lingkungan teman sangat 

berpengaruh terhadap perbuatan yang dilakukan 

sehari-hari. 

Oleh karena itu harapan dari masyarakat, 

jangan  sampai remaja yang sudah berakhlak baik 

mengikuti teman-temannya yang berakhak kurang 

baik tersebut. 

Harapan masyarakat juga untuk tokoh 

agama sebagai seorang yang paham tentang agama. 

Bapak Sudarno mengatakan bahwa: “Tokoh agama 

diharapkan dapat memberi pencerahan kepada 

remaja yang ada di Seketip ini agar para remaja ini 

nantinya bisa menjadi remaja yang berakhlak 

mulia.”
113

 

Dari data di atas dapat ketahui bahwa 

masyarakat berharap banyak kepada tokoh agama 

untuk memberikan pencerahan maupun 

pengetahuan agama kepada para remaja yang 

kurang memiliki akhlak baik agar bisa berubah 

menjadi akhlak yang mulia. 

Selain dari RT dan masyarakat Seketip, 

Kepala desa juga memberikan tanggapannya 

terhadap akhlak remaja di Seketip. Bapak Sijo 
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selaku Kepala Desa Pupus mengatakan bahwa : 

“Menurut saya sebenarnya sudah baik, tetapi 

dengan adanya banyak remaja itu yang belum 

paham dengan ajaran agama jadinya remaja di 

dukuh Seketip ternyata masih ada yang belum 

berperilaku sesuai dengan ajaran agama.”
114

 

Dari pernyataan tersebut dinyatakan 

bahwa menurut Kepala Desa Pupus, akhlak remaja 

di Dusun Seketip itu sudah baik, namun masih 

perlu pencerahan lagi karena masih adanya remaja 

yang belum mengetahui ajaran agama. Ajaran 

agama perlu ditanamkan dalam diri remaja karena 

remaja adalah generasi penerus bangsa. 

Kepala Desa juga menyamapaikan 

harapannya kepada remaja yang ada di Dusun 

Seketip. Bapak Sijo mengatakan : “Harapan saya 

nantinya semua warga di Seketip khususnya dan di 

Desa Pupus umumnya mudah-mudahan bisa 

berubah semuanya agar nantinya dukuh Seketipdan 

Desa Pupus bisa aman tentram dan damai karena di 

dukung remaja yang berakhlak baik semua.”
115

 

Harapan itu tentunya agar menjadikan 

Dusun Seketip khususnya dan Desa Pupus pada 

                                                           
114

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran 

wawancara penelitian ini. Kode: 07/W/25-IV/2019. 
115

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran 

wawancara penelitian ini. Kode: 08/W/25-IV/2019. 



77 
 

 

umumnya aman, tentram dan damai. Dengan 

adanya remaja yang memiliki akhlak yang mulia 

maka suatu Desa akan berkembang dengan baik 

dan sesuai dengan ajaran agama. Agama sangat 

penting bagi suatu desa. Karena dari akhlak yang 

baik maka akan tercipta suatu kondisi yang baik. 

Untuk memperbaiki akhlak yang kurang 

baik seharusnya ada wadah yang disediakan oleh 

Desa Pupus. Bapak Sijo mengatakan : “Kami dari 

pihak pemerintah desa memberikan wadah untuk 

remaja yang ingin memperbaiki akhlaknya. 

Misalnya dengan mengadakan pengajian dan 

membangun kembali yasinan-yasinan yang sempat 

terhenti.”
116

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 

dari pihak desa memberikan wadah bagi remaja 

yang masih berakhlak kurang baik untuk 

memperbaiki akhlaknya dengan cara mengikuti 

pengajian dan mengikuti yasinan. Dari kedua cara 

itu, diharapkan mampu untuk merubah sedikit demi 

sedikit akhlak yang kurang baik itu. 

Pada hari minggu, desa mengadakan  

pengajian yang dihadiri oleh ibu-ibu temasuk 

remaja yasinan dan warga sekitar. Dari pengajian 
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itu di amanatkan kepada ibu-ibu dan remaja 

yasinan sertawarga sekitar yang hadir untuk 

membangun kembali yasinan-yasinan yang 

sebelumnya sempat terhenti.
117

 

Remaja di dusun Seketip juga memberikan 

tanggapannya terkait dengan perilaku teman-teman 

remajanya. Muhammad Bagus Saputra 

mengatakan: 

“Teman-teman remaja saya itu ada yang baik dan 

ada yang tidak. Mereka yang baik adalah yang mau 

melaksanakan sholat jum‟at, mengikuti yasinan, 

berpuasa saat bulan ramadhan dan mengikuti sholat 

tarawih. Sedangkan mereka yang berperilaku 

kurang baik yaitu sebaliknya,namun meskipun 

berperilaku kurang baik, mereka masih mau 

mengikuti yasinan. Ya,walaupun hanya sekedar 

mengikuti saja.”
118

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 

remaja di Seketip memang memiliki perilaku yang 

beragam, ada yang baik dan ada yang buruk. 

Remaja yang memiliki perilaku baik adalah mereka 

yang mengikuti sholat jumat bagi yang laki-laki, 

mengikuti yasinan rutinan, berpuasa saat bulan 
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ramadhan dan mengikuti sholat tarawih. Sedangkan 

remaja yang berperilaku kurang baik adalah yang 

sebaliknya. Namun disini meskipun memiliki 

perilaku yang kurang baik sebagian tetap mengikuti 

yasinan rutinan setiap seminggu sekali. Meskipun 

hanya sekedar ikut-ikutan. 

Dari observasi yang saya lakukan, pada 

hari jumat remaja sudah ada yang mengikuti sholat 

jumat. Mereka juga mengikuti yasinan pada hari 

kamis malamnya, sedangkan untuk remaja 

perempuan juga sudah mengikuti yasinan pada hari 

jumat siangnya. Pada saat malam di bulan 

ramadhan mereka juga mengikuti sholat tarawih.
119

 

Walaupun begitu masih ada juga remaja 

yang belum mau mengikuti yasinan. Mereka adalah 

remaja yang berperilaku kurang baik. Muhammad 

Bagus Saputra mengatakan: “Karena mereka 

bergaul dengan teman-temannya yang kurang baik. 

Sehingga dari waktu ke waktu mereka juga akan 

mengikuti perilaku tidak baik itu.”
120

 

Dari data tersebut diketahui bahwa teman 

sebaya sangat berpengaruh terhadap perilaku 

remaja tersebut. Oleh karena itu remaja harus 
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pandai dalam memilih teman. Bukan berarti pilih-

pilih teman tetapi ikutilah teman yang baik dan 

jangan di ikuti teman yang berperilaku kurang baik. 

Berdasarkan observasi yang saya lakukan, 

Pada sore hari remaja yang berkumpul dengan 

teman-temannya. Mereka berkumpul sesuai dengan  

kebiasaannya. Remaja yg berakhlak baik akan 

berkumpul dengan yang berakhlak baik begitu pula 

sebaliknya.
121

 

Setelah dilakukannya upaya berupa 

yasinan dan pengajian yang sudah disebutkan di 

atas tadi harapannya adalah adanya perubahan yang 

awalnya kurang baik untuk menjadi baik. Dalam 

hal ini Muhammad Bagus Saputra sebagai remaja  

di Dusun Seketip mengatakan bahwa: 

“Kalau menurut saya ya ada perubahan sedikit bagi 

sebagian anak, mereka mau mengikuti sholat jumat 

dan ketika puasa juga mau mengikuti sholat 

tarawih, meskipun pada siang harinya belum ikut 

berpuasa. Namun ada juga yang tidak berpengaruh 

sama sekali. Bahkan setelah yasinan mereka masih 

melakukan judi dan terkadang juga minum-

minuman keras.”
122
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Data di atas menunjukkan bahwa dengan 

diadakannya pengajian dan yasinan memang dapat 

memberi perubahan terhadap akhlak remaja. 

Namun hanya sebagian kecil dari remaja yang 

dapat berubah akhlaknya. Sedangkan remaja yang 

lainnya belum bisa merubah akhlaknya, karena 

meskipun mengkuti yasinan dan pengajian, setelah 

mengikuti pengajian dan yasinan mereka tetap 

melakukan perilaku sehari-harinya seperti berjudi, 

minum-minuman keras, tidak berpuasa di bulan 

ramadhan dan tidak mengikuti sholat tarawih. 

Ajakan dari seorang teman sangat 

berpengaruh terhadap perilaku remaja. Dalam hal 

ini Muhammad Bagus Saputra mengatakan bahwa: 

“Dengan mengajak mereka meningikuti pengajian 

dan yasinan, mengajak mereka ke masjid,  

mengingatkan sholat dan mengingatkan untuk 

berpuasa saat bulan ramadhan agar tidak sama 

seperti tahun sebelumnya yang tidak menjalankan 

ibadah puasa, karena kan puasa itu wajib bagi 

setiap muslim yang mampu. Sedangkan remaja-

remajadi Seketip ini saya yakin mereka mampu 

untuk berpuasa, hanya saja mereka belum 

terbiasa.”
123
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa 

ajakan teman memang sangat berpengaruh terhadap 

perilaku teman. Dalam hal itu Muhammad Bagus 

Saputra sebagai seorang remaja yang memiliki 

perilaku baik, ia mengajak teman-temannya untuk 

berperilaku baik. Misalnya dengan mengajak ke 

masjid, mengingatkan sholat dan mengingatkan 

puasa saat bulan ramadhan. Agar ada sedikit demi 

sedikit perubahan yang terjadi pada akhlak remaja 

yang ada di Seketip ini. Meskipun memang sangat 

sulit untuk mengajak teman-temanya itu tp dia 

selalu berusaha untuk mengajak  temannya ke jalan 

yang benar. 

Dengan adanya ajakan tersebut 

harapannya para remaja di Dusun Seketip ini bisa 

memiliki perilaku yang sesuai dengan ajaran agama 

dan memiliki akhlakul karimah. 

 

2. Peran tokoh agama dalam membentuk akhlak 

remaja di dusun Seketip Desa Pupus Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo 

Akhlak remaja di dusun Seketip ini 

tentunya mendapat perhatian khusus dari tokoh 

agama yang ada di Seketip ini. Bapak kyai Mesiran 

mengatakan:  

“Menurut saya pribadi, ya Alhamdulillah sekarang 

sudah ada remaja yang mau menerima pendidikan 
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agama, sudah ada yang mau di pondokkan di 

pesantren juga ya walaupun sedikit sekali. Namun 

ya saya prihatin terhadap para remaja yang belum 

bisa menerima ajaran agama, bahkan mereka masih 

sering melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh agama. Harusnya seusia remaja itu 

mendapat perhatian khusus dari para orang tua, 

karena pendidikan yang paling dasar adalah dari 

keluarga tetapi jika orang tua tidak  mampu 

mendidik sesuai ajaran agama maka bisa dititipkan 

ke orang yang lebih mengetahui tentang agama.”
124

 

 

Dari data di atas diketahui bahwa akhlak 

remaja di dusun Seketip ini sudah ada yang mau 

menerima pendidikan agama bahkan sudah ada 

yang mau di pondokkan di pesantren walaupun 

hanya sebagian kecil dari remaja yang ada di 

Seketip ini. Namun sebagian besar dari remaja 

yang ada di Seketip ini masih belum bisa menerima 

ajaran agama dan hal ini menjadi perhatian khusus 

bagi tokoh agama. Karena dengan tidak 

diterimanya pendidikan agama maka berakibat 

pada perilakunya yang menyimpang dari ajaran 

agama. 
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Pendidikan yang paling dasar adalah dari 

keluarga, apalagi pendidikan agama, harus di 

tanamkan sejak dini oleh keluarga. Tetapi jika 

keluarga tidak mampu mendidik tentang agama 

maka harus di titipkan kepada orang yang lebih 

mengetahui ajaran agama. 

Orang yang lebih mengetahui tentang 

ajaran agama di Seketip ini  adalah tokoh agama. 

Maka tokoh agama di Seketip ini berperan penting 

dalam urusan agama. Bapak kyai Mesiran 

mengatakan: “Jika para orang tua atau keluarga 

dari remaja tersebut tidak mampu dalam mendidik 

sesuai dengan ajaran agama maka tokoh agama 

yang ada di sekitar remaja tersebut mempunyai hak 

dalam berperan mendidik tentang ajaran agama.”
125

 

Dari data di atas diketahui bahwa tokoh 

agama berperan dalam memberikan pendidikan 

agama. Namun yang pertama harus memberikan 

pendidikan agama adalah orang tua atau keluarga, 

jika orang tua atau keluarga tidak mampu 

memberikan pendidikan agama kepada anaknya 

maka dibutuhkan peran dari tokoh agama. 

Orang tua atau keluarga adalah pendidikan 

dasar dari anaknya, terlebih lagi tentang pendidikan 

agama. Orang tua harus sejak dini menanamkan 
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nilai-nilai keagamaan kepada anaknya karena 

agama adalah pondasi dalam menjalankan hidup. 

Jika ingin hidup yang tentram dan damai maka 

pendidikan agama sangat penting untuk anak 

remaja karena remaja adalah masa transisi antara 

dewasa dan anak-anak sehingga pola pikirnya 

masih labil. Maka dari itu perlu pembinaan khusus 

agar remaja tidak terjerumus ke hal-hal yang 

negatif. Bimbingan keagamaan sangat berpengaruh 

terhadap pola pikir remaja. 

Tokoh agama mempunyai peran untuk 

merubah akhlak yang kurang baik. Dalam hal ini 

kyai Mesiran mengatakan bahwa: “Ya saya sebagai 

tokoh agama mengajak yasin tahlil, saya ajak 

berdialok saya kasih masukan saya ajak ke masjid 

walaupun dimasjid masih canggung namun saya 

tetap berusaha agar remaja di lingkungan saya bisa 

berakhklak baik.”
126

 

Dari data di atas diketahui bahwa tokoh 

agama memiliki peran untuk merubah akhlak 

remaja. Dengan mengajak yasin dan tahlil 

diharapkan remaja bisa sedikit demi sedikit 

mengetahui ajaran agama karena biasanya sebelum 

yasinan di mulai ada sedikit pidato keagamaan 

yang tujuannya adalah agar remaja dan warga 
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masyarakat yang mengikuti yasinan bisa 

memahami ajaran agama. 

Selain diajak yasin dan tahlil, tokoh agama 

di dusun Seketip juga mengajak berdialog para 

remaja. Dengan berdialog diharapkan mampu 

untuk memberikan ilmu agama kepada para remaja. 

Dengan begitu remaja akan semakin mengetahui 

ajaran agama dan bisa bertanya tentang apa saja 

yang belum di ketahuinya. Namun belum semua 

remaja mau diajak berdialog tetapi itu tidak 

menyurutkan niat dari tokoh agama untuk 

menyiarkan ajaran agama. 

Selain itu, para remaja juga diajak ke 

masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Bagi 

yang belum bisa wudhu juga di ajari wudhu dan 

bagi yang belum bisa sholat juga di ajari sholat.  

Meskipun sudah banyak yang dilakukan 

oleh tokoh agama namun tetap masih harus ada 

perbaikan lanjutan. Dalam hal ini kyai Mesiran 

mengatakan bahwa: “Saya masih ingin mendirikan 

madin, mengadakan pengajian rutinan, dan 

mendirikan hadroh agar remaja di Seketip ini 

mempunyai kegiatan yang positif dengan tanpa 

meninggalkan ajaran agama.”
127
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Data di atas menunjukkan bahwa masih 

banyak yang ingin dilakukan oleh tokoh agama 

dalam upaya membentuk akhlak remaja agar lebih 

baik. Tokoh agama mempunyai keinginan untuk 

mendirikan madrasah diniyah, tujuannya adalah 

agar para remaja bisa membaca al-Qur‟an, 

mengetahui hukum bacaan al-Qur‟an, mengetahui 

hukum islam dan ajaran-ajaran agama yang lainnya 

melalui kitab-kitab. 

Selain itu, tokoh agama juga ingin 

mengadakan pengajian rutinan untuk menambah 

wawasan keagamaan dan sebagai penyejuk rohani 

agar para remaja dan warga masyarakat lebih 

mengetahui ajaran agama. 

Selain itu tokoh agama juga ingin 

mendirikan hadroh. Tujuannya adalah agar remaja 

mempunyai kegiatan yang positif sehingga bisa 

meninggalkan kegiatan negatif yang selama ini 

dilakukan. Selain itu tujuannya adalah agar para 

remaja lebih mencintai Nabi Muhammad SAW 

melalui sholawat-sholawat. 

Semua kegiatan itu bertujuan agar remaja 

di Seketip ini mempunyai kegiatan yang positif 

sehingga sedikit demi sedikit akan meninggalkan 

perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran 

agama. 
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Setelah dilakukan berbagai upaya dalam 

membentuk akhlak remaja tersebut diharapkan 

adanya perubahan pada akhlak remaja yang kurang 

baik. Bapak kyai Mesiran mengatakan bahwa: “Ya 

tentunya ada, setelah saya mengajak yasin dan 

tahlil, saya beri pencerahan dan saya ajak ke masjid 

itu mereka mau melaksanakan sholat, walaupun 

tidak semuanya mau.”
128

 

Data di atas menunjukkan bahwa setelah 

berbagai upaya dilakukan oleh tokoh agama itu ada 

perubahan pada perilaku akhlak remaja. Yaitu ada 

yang sudah mau datang ke masjid untuk 

melaksanakan sholat berjamaah meskipun belum 

semuanya mau datang ke masjid. 

Perubahan perilaku tersebut tidak hanya 

datang dari adanya faktor eksternal saja yaitu 

motivasi dan ajakan dari tokoh agama tetapi juga 

datang dari faktor internal yaitu dari dalam diri 

remaja tersebut. Ketika remaja itu sudah mulai 

termotivasi oleh orang lain maka ia akan dengan 

sendirinya termotivasi dari dalam dirinya. Motivasi 

dari dalam dirinya itu mampu merubah perilaku 

remaja itu. 

Dalam melakukan sebuah tindakan, tokoh 

agama pasti mendapatkan dukungan. Adapun 
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dukungan tersebut dapat diperoleh dari masyarakat 

itu sendiri atau yang lainnya. Bapak kyai Mesiran 

mengatakan: “Dari sekelompok ibu-ibu dan bapak-

bapak yasinan yang sudah ada walaupun masih 

sedikit.”
129

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

dukungan dalam melakukan proses pembentukan 

akhlak remaja itu diperoleh dari sekelompok ibu-

ibu yasinan yang ada di dusun Seketip. Dan 

mendapat dukungan dari bapak-bapak yasinan yang 

ada di Seketip. 

Selain faktor pendukung, dalam 

melakukan tindakan untuk merubah akhlak remaja 

yang ada di dusun Seketip, juga ada faktor 

penghambatnya. Bapak kyai Mesiran Mengatakan 

bahwa: “Orang tua dari remaja itu kurang 

mendukung,  faktor pergaulan bebas dan faktor 

lingkungan yang kurang agamis.”
130

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa ada 

faktor penghambat dalam melakukan tindakan 

untuk perubahan akhlak remaja yang ada di dusun 

Seketip. Faktor penghambatnya adalah orang tua 

dari remaja tersebut kurang mendukung. Padahal 
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orang tua sangat penting dalam berubahnya akhlak 

seorang anak. Selain itu juga karena faktor 

pergaulan bebas. Tidak dipungkiri bahwa pergaulan 

sangat penting bagi remaja dalam menentukan 

perilakunya. Selain itu juga ada faktor lingkungan 

yang kurang agamis.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisa tentang kondisi objektif akhlak remaja di 

dusun Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo 

Masa remaja pada usia 18 tahun merupakan 

masa yang secara hukum dipandang sudah matang, yang 

merupakan masa peralihan dari masa akhir kanak-kanak 

ke masa dewasa, dalam psikologi Islam pada masa ini 

ditandai dengan kemampuan seseorang dalam 

memahami beban taklif, terutama menyangkut dasar-

dasar agama, jenis-jenis kewajiban dan prosedur atau 

cara pelaksanaannya.
131

 Dari hasil wawancara yang saya 

lakukan dengan ketua RT bahwa remaja yang ada di 

Dusun Seketip yang seharusnya seusia remaja itu sudah 

berperilaku sesuai dengan ajaran agama, namun disini 

masih belum mengetahui ajaran agama sehingga para 

remaja itu buta terhadap agama dan berakibat pada 

perilaku sehari-harinya.
132

 Menurut bapak Sijo selaku 

kepala Desa Pupus mengatakan bahwa sebenarnya 

perilaku remaja itu sudah baik, tetapi dengan adanya 

banyak remaja yang belum paham dengan ajaran agama 
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jadinya remaja di Dusun Seketip ternyata masih ada 

yang belum berperilaku sesuai dengan ajaran agama.
133

  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa 

masa remaja ditandai dengan kemampuan seseorang 

dalam memahami beban taklif, terutama menyangkut 

dasar-dasar agama, jenis-jenis kewajiban dan prosedur 

atau cara pelaksanaannya. Namun yang terjadi di Dusun 

Seketip adalah bahwa para remaja belum mengetahui 

ajaran agama, baik berupa dasar-dasarnya maupun 

kewajiban dan cara melaksanakan kewajiban tersebut. 

Hal itu berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari yang 

dilakukan oleh remaja. Seharusnya remaja sudah 

mengetahui kewajibannya sebagai seorang muslim dan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan 

ajaran agama, namun remaja di Seketip ini tidak 

melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran 

agama. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan 

tentang agama. Mereka tidak mengetahui dan tidak 

paham terhadap agama dan ajaran-ajaran di dalamnya. 

Remaja adalah periode transisi antara masa 

anak-anak ke masa dewasa atau masa usia belasan 

tahun,  atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku 

tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang 

perasaannya dan sebagainya.
134

 Dari hasil observasi 
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yang saya lakukan di rumah salah satu remaja yang ada 

di Dusun Seketip bahwa pada saat memasuki waktu 

sholat asar dan telah mendengar adzan yang 

berkumandang, mereka tetap melakukan aktifitasnya. 

Dan ketika orang tuanya menyuruh untuk melaksanakan 

sholat, mereka tidak menghiraukan perkataan orang 

tuanya.
135

 Hal ini menunjukkan bahwa remaja yang ada 

di Dusun Seketip memiliki tingkah laku yang susah 

diatur. 

Dalam hal ini remaja susah diatur dalam hal 

melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dan 

kewajiban tersebut seharusnya tidak dapat di tinggalkan. 

Ketika orang tuanya menyuruhnya untuk melaksanakan 

sholat, mereka juga tidak menghiraukan perkataan orang 

tuanya dan mereka tetap melakukan aktifitasnya. 

Padahal sholat lebih penting daripada aktifitas yang 

dilakukan tersebut. 

Periodisasi masa remaja (pubertas, remaja awal 

dan remaja akhir) dalam psikologi Islam disebut amrad 

yaitu fase persiapan bagi manusia untuk melakukan 

peran sebagai khalifah Allah di bumi adanya kesadaran 

akan tanggung jawab terhadap sesama makhluk, 

meneguhkan pengabdiannya kepada Allah melalui 

aktifitas amar ma‟ruf nahi mungkar.
136

 Dari hasil 
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wawancara yang saya lakukan dengan salah satu tokoh 

masyarakat yaitu ketua RT di Dusun Seketip bahwa 

remaja sudah ada yang mendapat bimbingan dari 

pondok pesantren maupun dari tokoh agama yang ada 

disini dan mereka ada yang mempunyai latar belakang 

keluarga memiliki pengetahuan agama dan berperilaku 

baik. Namun ada juga yang belum mau tersentuh oleh 

pendidikan agama. Mereka adalah yang masih suka 

meminum-minuman keras, berjudi, tidak berpuasa di 

bulan ramadhan, tidak mengkuti tarawih dan sholat 

jumat.
137

 Dari hasil observasi yang saya lakukan, bahwa 

remaja di Dusun Seketip yang berperilaku kurang baik 

masih suka minum-minuman keras, berjudi hingga larut 

malam dan menaiki motor dengan kebut-kebutan di 

tengah malam.
138

 

Seharusnya remaja meneguhkan 

pengabdiannya kepada Allah melalui aktifitas amar 

ma‟ruf nahi mungkar. Yaitu melakukan perbuatan baik 

dan meninggalkan yang buruk. Namun hal itu hanya 

dilakukan oleh remaja yang memiliki perilaku baik yaitu 

remaja yang berasal dari keluarga yang memiliki 

pengetahuan agama dan berperilaku baik serta remaja 

yang sudah mendapatkan bimbingan keagamaan dari 

                                                           
137

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran wawancara 

penelitian ini. Kode: 01/W/20-IV/2019. 
138

 Lihat pada transkrip observasi dalam lampiran wawancara 

penelitian ini. Kode: 02/O/11-IV/2019. 



95 
 

 

pondok pesantren maupun tokoh agama setempat. 

Sedangkan sebagian besarnya remaja yang ada di Dusun 

Seketip ini belum mau menempuh pendidikan 

keagamaan sehingga mereka masih suka meminum-

minuman keras, berjudi, tidak berpuasa di bulan 

ramadhan, tidak mengkuti tarawih, sholat jumat dan 

menaiki motor dengan kebut-kebutan di malam hari. Hal 

itu tentunya meresahkan masyarakat karena ketika 

masyarakat sedang beristirahat, mereka terbangun 

mendengar suara motor tersebut. 

Sebuah persimpangan dunia remaja merupakan 

salah satu wujud bagaimana remaja akan memilih jalan 

hidupnya kelak. Tidak sedikit remaja kita yang 

terkontaminasi dalam hidup ala barat. Mereka hidup 

dengan berfoya-foya, glamour bahkan menganggap 

Islam adalah penghalang dalam menikmati kehidupan. 

Jangan heran jika sholat, berjilbab, atau ikut pengajian 

dianggap penghalang oleh sebagian remaja kita yang 

pada dasarnya dia adalah seorang muslim.
139

 Dari hasil 

observasi yang saya lakukan di tempat pengajian bahwa 

tidak terlihat remaja yang datang untuk menyimak 

pengajian dan ketika pulang dari pengajian, saya melihat 
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remaja putrid tidak memakai jilbab dan itu berlangsung 

setiap hari.
140

 

Remaja di Dusun Seketip sudah terkontaminasi 

dengan kehidupan ala barat yang menganggap Islam 

sebagai penghalang dalam menikmati kehidupan. Sholat, 

berjilbab dan mengikuti pengajian merupakan 

penghalang sehingga ketika waktunya sholat tidak 

mengerjakan sholat, ketika ada pengajian, remaja-remaja 

yang ada di Dusun Seketip tidak mau datang untuk 

mengikuti pengajian. Karena mereka menganggap 

bahwa pengajian bukanlah suatu kegiatan yang penting 

sehingga mereka tidak mau datang. Begitu juga dengan 

berjilbab. Seorang remaja putri yang sudah baligh 

seharusnya memakai jilbab untuk menutupi auratnya. 

Akan tetapi di Dusun Seketip ini tidak ada remaja yang 

mau memakai jilbab karena menganggap jilbab itu 

merupakan pakaian yang tidak praktis. 

 

B. Analisa tentang peran tokoh agama dalam 

membentuk akhlak remaja di dusun Seketip Desa 

Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 

 Pada dasarnya tujuan pokok akhlak adalah agar 

setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, 

berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai 
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dengan ajaran Islam.
141

 Dari hasil wawancara yang saya 

lakukan dengan warga masyarakat Dusun Seketip bahwa 

tokoh agama diharapkan dapat memberi pencerahan 

kepada remaja agar nantinya bisa menjadi remaja yang 

berakhlak mulia.
142

 Adanya tokoh agama di Dusun 

Seketip diharapkan dapat berperan dalam membentuk 

akhlak remaja yang ada di dusun Seketip. 

 Masyarakat berharap kepada tokoh agama 

untuk memberikan pendidikan akhlak kepada remaja di 

Dusun Seketip agar remaja memiliki budi pekerti, 

bertingkah laku, dan melakukan perbuatan-perbuatan 

yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti memiliki adab 

sopan santun terhadap orang yang lebih tua, 

melaksanakan sholat dan puasa serta meninggalkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam. 

 Tujuan ilmu akhlak adalah supaya dapat 

terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji serta 

menghindari yang buruk, jelek, hina dan tercela. 

Sedangkan tujuan berakhlak supaya perhubungan kita 

dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk selalu 

terpelihara dengan baik dan harmonis.
143

 Dari hasil 

wawancara yang saya lakukan dengan tokoh agama di 
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Dusun Seketip bahwa dalam menjawab dari harapan 

masyarakat yang mengharapkan peranannya untuk 

membentuk akhlak remaja maka tokoh agama mengajak 

yasin tahlil, memberikan pengetahuan agama secara face 

to face, mengajak ke masjid.
144

 Adanya ilmu akhlak 

adalah supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, 

indah, mulia, terpuji serta menghindari yang buruk, 

jelek, hina dan tercela. Oleh karena itu ilmu akhlak 

harus dipelajari oleh setiap orang, terutama remaja. 

Karena remaja merupakan generasi penerus bangsa dan 

remaja merupakan usia yang masih labil dan mudah 

terpengaruh oleh orang lain maupun lingkungan. 

 Tokoh agama sebagai seorang yang paling 

mengetahui tentang ajaran agama di dalam masyarakat 

memiliki tugas dalam memberikan pendidikan akhlak 

kepada remaja agar remaja memiliki perilaku yang baik, 

mulia, dan terpuji serta menghindari perilaku yang 

dilarang oleh agama yaitu perbuatan yang buruk, hina, 

dan tercela. Dalam hal ini Bapak Kyai Mesiran Sebagai 

tokoh agama mengajak remaja untuk mengikuti yasin 

tahlil, memberikan pengetahuan agama secara face to 

face, mengajak ke masjid. Semua itu dilakukan untuk 

memperbaiki kondisi akhlak remaja di Dusun Seketip. 

 Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah 

agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, 
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berperangai atau beradat-istiadat yang baik sesuai 

dengan ajaran Islam. Di samping itu, setiap muslim yang 

berakhlak baik dapat memperoleh hal-hal berikut yaitu 

pertama, ridho Allah SWT. Orang yang berakhlak 

sesuai dengan ajaran Islam, senatiasa melaksanakan 

segala perbuatannya dengan hati ikhlas, semata-mata 

karena mengharapkan rida Allah. Kedua,kepribadian 

muslim yaitu Segala perilaku muslim, baik ucapan, 

perbuatan, pikiran maupun kata hatinya mencerminkan 

sikap ajaran Islam. Ketiga, perbuatan yang mulia dan 

terhindar dari perbuatan tercela yaitu Dengan bimbingan 

hati yang diridhai Allah dengan keikhlasan, akan 

terwujud perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang 

seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat serta 

terhindar dari perbuatan tercela.
145

 Untuk mendapatkan 

hasil sesuai dengan tujuan pokok akhlak tersebut harus 

didasari dengan pendidikan agama. Dari hasil 

wawancara yang saya lakukan dengan salah satu remaja 

di Dusun Seketip bahwa remaja ada yang baik dan ada 

yang tidak baik. Mereka yang baik adalah yang mau 

melaksanakan sholat jumat, mengikuti yasinan, berpuasa 

saat bulan ramadhan dan mengikuti sholat tarawih. 

Sedangkan mereka yang berperilaku kurang baik yaitu 

sebaliknya. Namun meskipun berperilaku kurang baik 
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mereka masih mau mengikuti yasinan.
146

 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan pokok akhlak 

sudah ada yang tercapai untuk sebagian remaja. 

 Adanya tujuan pokok akhlak membuat tokoh 

agama memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembentukan akhlak terhadap remaja di Dusun Seketip 

karena jika remaja di Dusun Seketip memiliki akhlak 

yang baik maka akan mendapatkan ridha Allah SWT, 

memiliki kepribadian muslim, baik ucapan, perbuatan, 

pikiran maupun kata hatinya mencerminkan sikap ajaran 

Islam, dan melakukan perbuatan yang mulia dan 

terhindar dari perbuatan tercela. Di Dusun Seketip ini 

hanya ada sebagian kecil remaja yang memiliki perilaku 

tersebut. Remaja yang berperilaku baik ini adalah yang 

mau melaksanakan sholat jumat, mengikuti yasinan, 

berpuasa saat bulan ramadhan dan mengikuti sholat 

tarawih. Sedangkan sebagian besar remaja yang ada di 

Dusun Seketip masih belum mempunyai akhlak yang 

baik, masih belum memiliki kepribadian muslim dan 

belum melakukan perbuatan yang mulia dan masih 

melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang 

oleh agama. 

 Islam banyak membimbing umat manusia 

dengan berbagai amalan, dari amalan hati seperti aqidah, 

hingga amalan fisik seperti ibadah. Namun semua 
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amalan itu sesungguhnya merupakan sarana pembentuk 

kepribadian manusia beriman. Dengan kata lain, sasaran 

utama dari seluruh perintah Allah di dunia ini adalah 

dalam rangka membentuk karakter manusia beriman 

agar bertutur kata, berpikir, dan berperilaku yang Islami. 

Maka secara jelas Rasulullah SAW mengatakan bahwa 

misi yang beliau emban dalam berjuang di dunia ini 

adalah membentuk akhlak mulia umatnya.
147

 Dari hasil 

wawancara yang saya lakukan dengan tokoh agama di 

Dusun Seketip bahwa sudah ada remaja yang mau di 

pondokkan di pesatren dan ada yang sudah mau 

menerima pendidikan agama dari tokoh agama setempat. 

Namun masih banyak remaja yang belum mau 

mendapatkan bimbingan keagamaan baik di pondok 

pesantren maupun oleh tokoh agama setempat. Remaja 

yang belum bisa menerima ajaran agama masih sering 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 

agama. Harusnya seusia remaja itu mendapat perhatian 

khusus dari para orang tua, karena pendidikan yang 

paling dasar adalah dari keluarga tetapi jika orang tua 

tidak mampu mendidik sesuai ajaran agama maka bisa 

dititipkan ke orang yang lebih mengetahui tentang 

agama.
148

 Melihat kondisi tersebut maka tokoh agama 
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berperan penting dalam membentuk akhlak remaja jika 

para orang tua atau keluarga dari remaja tersebut tidak 

mampu dalam mendidik sesuai dengan ajaran agama 

maka tokoh agama yang ada disekitar tempat tinggal 

remaja tersebut mempunyai hak dalam berperan 

mendidik tentang ajaran agama.
149

 

 Tokoh agama di Dusun Seketip berperan 

dalam memberikan pendidikan agama kepada para 

remaja karena masih banyak remaja yang belum 

mengetahui ajaran agama dan melakukan perbuatan-

perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. 

Sebenarnya pendidikan dasar tentang agama dilakukan 

oleh orang tua atau keluarga dari remaja tersebut, namun 

orang tua dan keluarga dari remaja yang ada di Dusun 

Seketip belum mampu memberikan pendidikan agama 

kepada anaknya sehingga diperlukan adanya peranan 

dari tokoh agama setempat. Tokoh agama memberikan 

pendidikan agama kepada para remaja, mulai dari ibadah 

seperti sholat sampai ke pengajaran yang lebih 

mendalam yaitu aqidah. Namun tidak semua remaja mau 

menerima pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama, 

masih banyak yang tidak mau mendengarkan ucapan, 

ajakan, bahkan perintah dari tokoh agama. Padahal 

perintah itu adalah perintah dalam melakukan kebaikan 

dan meninggalkan yang tidak baik. Ajakan dari tokoh 
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agama merupakan ajakan dalam melakukan kebaikan 

seperti sholat, puasa, dan hal-hal lain yang sesuai dengan 

ajaran agama. 

 Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai 

peran agen perubahan sosial atau pembangunan. Ada 

tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh 

agama yaitu: pertama, peran edukasi yang mencakup 

seluruh dimensi kemanusiaan yang membangun karakter 

bangsa. Kedua, peran memberi pencerahan kepada 

masyarakat di saat situasi-situasi yang tidak menentu, 

dan yang ketiga, peran membangun sistem atau tradisi, 

budaya yang mencerminkan, kemudian oleh karena 

itulah para pemuka agama dituntut terus menggali dan 

memantabkan kembali etika kehidupan yang religius dan 

bermartabat di tengah-tengah tantangan global.
150

 Dari 

hasil wawancara yang saya lakukan dengan tokoh agama 

di Dusun Seketip bahwa setelah mengajak yasin dan 

tahlil, beliau memberikan pencerahan dan mengajak ke 

masjid untuk melaksanakan sholat.
151

 Hal ini 

menunjukkan bahwa peran dari tokoh agama di Dusun 

Seketip sangat penting dalam melakukan perubahan 

terhadap akhlak remaja di Dusun Seketip. 
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 Tokoh agama memiliki peran sebagai agen 

sosial dan pembangunan. Di Dusun Seketip, tokoh 

agama memiliki peran dalam membentuk akhlak remaja 

karena melihat dari kondisi akhlak remaja di Dusun 

Seketip yang sangat memperihatinkan dengan 

ketidaktahuannya tentang agama dan ajaran-ajaran di 

dalamnya yang mengakibatkan perilakunya menjadi 

tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Pertama, 

peran edukasi atau pendidikan yang mencakup seluruh 

dimensi kemanusiaan yang membangun karakter bangsa. 

Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama berperan 

mendidik remaja agar memiliki akhlak yang mulia 

karena remaja merupakan generasi bangsa maka 

mendidik remaja termasuk dalam membangun karakter 

bangsa. Kedua, peran memberi pencerahan kepada 

masyarakat di saat situasi-situasi yang tidak menentu. 

Dalam hal ini tokoh agama berperan dalam memberikan 

pencerahan kepada remaja tentang agama, ajaran-ajaran 

didalamnya dan cara melaksanakan ajaran-ajaran agama 

tersebut serta hal-hal yang dilarang oleh agama untuk 

tidak dilakukan lagi. Ketiga, peran membangun sistem 

atau tradisi, budaya yang mencerminkan, kemudian oleh 

karena itulah para pemuka agama dituntut terus 

menggali dan memantabkan kembali etika kehidupan 

yang religius dan bermartabat di tengah-tengah 

tantangan global. Dalam hal ini tokoh agama berperan 

dalam membangun tradisi atau budaya yang 
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mencerminkan perilaku Islam. Di Dusun Seketip, tokoh 

agama membangun tradisi berupa yasin tahlil setiap 

malam jumat untuk laki-laki dan hari jumat untuk 

perempuan dan melaksanakan sholat di masjid. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan serangkaian penelitian di 

dusun Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel Ponorogo 

untuk mengumpulkan data guna menjawab rumusan 

masalah yang telah di buat, akhirnya peneliti dapat 

menyuguhkan hasil dari penelitian dengan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kondisi objektif akhlak remaja di dusun Seketip 

Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 

dapat diketahui dari perilaku sehari-hari. 1) sebagian 

besar remaja sulit diatur dalam urusan sholat; 2) 

remaja sulit mengontrol emosi sehingga membuat 

mereka berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-

norma masyarakat; 3) ketika mengemudikan motor 

saat malam hari masih suka kebut-kebutan; 4) masih 

banyak remaja yang belum mau datang ke masjid 

dan masih suka berjudi; 5) belum mengetahui ajaran 

agama dan kewajiban mereka sebagai seorang 

muslim; 6) remaja putri banyak yang tidak mau 

memakai jilbab; 7) tidak mau mengikuti pengajian; 

8) Remaja masih suka minum-minuman keras; 9) 

kebanyakan remaja tidak berpuasa saat bulan 

ramadhan.  
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2. Peran tokoh agama dalam membentuk akhlak remaja 

di dusun Seketip Desa Pupus Kecamatan Ngebel 

Ponorogo meliputi beberapa hal berikut ini. 1) tokoh 

agama mengajak para remaja datang ke masjid untuk 

melakukan ibadah sholat berjamaah; 2) tokoh agama 

mengajak remaja untuk mengikuti yasin tahlil; 3) 

sebelum memulai yasin dan tahlil, tokoh agama 

memberikan ceramah tentang kewajiban-kewajiban 

sebagai seorang muslim; 4) tokoh agama mengajak 

berkomunikasi dengan cara berdialog kepada remaja 

untuk memberikan pengetahuan dan memberikan 

motivasi agar mau melakukan perbuatan yang baik; 

5) tokoh agama memberikan pengetahuan tentang 

anjuran dan larangan kepada remaja agar remaja 

tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif tetapi 

jika sudah terlanjur terjerumus maka harapannya 

bisa merubah keadaan menjadi lebih baik; 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, bahwa masih terdapat beberapa aspek yang 

perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi demi keefektifan 

proses pembentukan akhlak remaja di dusun Seketip 

Desa Pupus Kecamatan Ngebel Ponorogo. Peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Perlu di adakannya pengajian rutinan untuk 

menambah khazanah keilmuan bagi para remaja. 

2. Tokoh agama perlu mendirikan madrasah diniyah 

atau TPQ. 

3. Tokoh agama perlu mewajibkan masyarakat di 

sekitarnya dan khususnya remaja untuk melakukan 

sholat berjamaah di masjid. 

4. Tokoh agama perlu melarang remaja yang berjudi 

dan minum-minuman keras. 

5. Pemerintah Desa Pupus khususnya Dusun Seketip 

perlu dilarang naik motor dengan kebut-kebutan 

ketika malam hari. 
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