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ABSTRAK 

Jannatu Rahimah. 2021. Pembinaan Akhlak Anak Di Rumah Tangga Bapak H. 

Bulkini Desa Karatungan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Pembimbing (I) Drs. Humaidy, M. Ag (II) Najminnur Hasanatun 

Nida, S. Pd. I, M. Pd. I. 

 

Akhlak adalah sumber kekuatan suatu bangsa, jati diri seseorang dapat dilihat 

dari akhlaknya. Pada zaman sekarang, bangsa ini mengalami krisis akhlak yang 

tiada hentinya, krisis akhlak tersebut dapat kita jumpai secara langsung maupun 

tidak langsung, pelakunya tidak hanya orang dewasa namun anak-anak pun tidak 

luput dari krisis akhlak. Oleh karena itu orang tua sebagai madrasah pertama bagi 

anak-anaknya harus memberikan pembinaan baik berupa bimbingan, nasehat, 

contoh yang baik bagi anak dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pembinaan akhlak anak di rumah tangga bapak H. Bulkini desa 

Karatungan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta faktor 

pendukung dan penghambatnya.   

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif. Subjek penelitian ini adalah keluarga bapak H. Bulkini yang terdiri dari 

5 (lima) orang yaitu bapak H. Bulkini sendiri, istri, serta 3 (tiga) anak-anak beliau. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah pembinaan akhlak anak di rumah tangga 

bapak H. Bulkini desa Karatungan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah dan faktor yang mendukung dan menghambatnya. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, 

penyajian data dan penarikan simpulan kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa pembinaan akhlak 

anak di rumah tangga bapak H. Bulkini dilakukan dengan memberikan bimbingan, 

keteladanan, pembiasaan, nasehat dan teguran. Sedangkan faktor pendukung 

meliputi: latar belakang pendidikan orang tua, perhatian orang tua dan sekolah serta 

faktor penghambat terdiri dari: perkembangan zaman dan IPTEK serta faktor 

lingkungan dan pergaulan teman sebaya.  

 

 

 

 


