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DAFTAR TERJEMAH BAHASA ASING 

 

BAB Halaman Terjemah 

II 17 Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 

 19 Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan 

Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat baik. 

 20 Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 

kamu jangan menyembah selain Dia dan 

hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu 

dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 

antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 

sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang mulia. 

 23 Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah. 

 23 Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 

 24 Sesungguhnya aku diutus hanya untuk 

menyempurnakan akhlak yang baik. (HR. 

Ahmad dan Baihaqi) 

 30 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 

kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah. Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar”. 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Pedoman Wawancara 

1. Untuk Orangtua 

a. Identitas Diri 

1. Nama    : 

2. Alamat/RT   : 

3. Usia    : 

4. Pendidikan Terakhir  : 

5. Pekerjaan    : 

b. Pertanyaan-pertanyaan 

a) Keadaan Orangtua 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berumah tangga? 

2. Berapa jumlah anak Bapak/ibu? 

3. Bagaimana perhatian Bapak/Ibu terhadap anak? 

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang akhlak remaja zaman 

sekarang? 

5. Seberapa penting membina akhlak remaja sekarang bagi Bapak/Ibu 

terhadap anak? 

6. Apakah Bapak/Ibu sering berkumpul dengan anak-anak di rumah? 

7. Bagaimana tingkah laku anak Bapak/Ibu ketika berada di rumah? 



96 
 

8. Apakah Bapak/Ibu selalu mengawasi setiap tingkah laku anak 

Bapak/Ibu di rumah maupun di luar rumah? 

9. Apakah Bapak/Ibu merasa cemas dengan akhlak anak dan kalau 

bergaul dengan teman-temannya? 

b) Akhlak kepada Allah Swt. 

10. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan sholat 5 waktu? 

11. Apakah Bapak/Ibu memerintahkan kepada anak untuk sholat 5 

waktu? 

12. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan bimbingan tentang cara sholat 

kepada anak? 

c) Patuh kepada Orangtua 

13. Apakah Bapak/Ibu memberikan nasehat atau bimbingan yang baik 

pada anak? 

14. Kalau (ya) seperti apa nasehat atau bimbingan yang Bapak/Ibu 

berikan? 

15. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan contoh teladan yang baik 

pada anak? 

16. Bagaimana sikap anak Bapak/Ibu ketika diperintahkan melakukan 

sesuatu? 

17. Apakah anak selalu menuruti perintah Bapak/Ibu? 

18. Bagaimana sikap Bapak/Ibu ketika anak melakukan suatu 

kesalahan?  
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19. Apakah Bapak/Ibu mengajarkan adab-adab yang baik yang 

diajarkan oleh Islam, khususnya adab kepada orangtua? 

20. Menurut Bapak/Ibu apakah lingkungan sekitar sangat berpengaruh 

terhadap akhlak anak? 

2. Untuk Anak 

a. Identitas Diri 

1. Nama    : 

2. Usia    : 

3. Pendidikan Terakhir : 

b. Pertanyaan-pertanyaan 

a) Akhlak kepada Allah Swt. 

1. Apakah orangtua kamu di rumah mengajarkan tentang sholat? 

2. Apakah orangtua kamu selalu mengajak sholat berjamaah di 

rumah? 

3. Apakah orangtua kamu marah kalau misalnya orangtua kamu 

mengetahui apabila kamu tidak melaksanakan sholat? 

4. Apakah orangtua kamu mengajarkan membaca Al-Qur’an? 

5. Apakah orangtua kamu selalu menyuruh membaca Al-Qur’an 

setiap hari atau setiap sesudah sholat maghrib? 

b) Akhlak kepada Diri Sendiri 

6. Apakah orangtua kamu selalu menasehati dan selalu 

memperhatikan tentang akhlak kamu? 
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7. Apakah orangtua kamu memberikan bimbingan dan arahan kepada 

kamu dalam setiap melakukan tindakan? 

8. Apa yang kamu lakukan misalnya setelah pulang sekolah atau 

bekerja dan waktu libur? 

9. Meminum obat-obatan dan mengkonsumsi narkoba merupakan 

kebiasaan dalam masyarakat sekarang, apakah kamu termasuk 

orang yang pernah mencoba hal tersebut, berikan alasannya? 

c) Akhlak kepada Orangtua 

10. Apakah kamu kalau ke luar rumah selalu minta izin kepada 

orangtua? 

11. Bagaimana sikap kamu kalau orangtua memerintahkan sesuatu? 

12. Apakah orangtua kamu memberi contoh akhlak yang baik? 

13. Apakah orangtua kamu memberikan nasehat dan bimbingan 

kepada kamu tentang bertingkah laku yang sopan, tidak 

membantah kepada orangtua, sholat tepat waktu, dan sebagainya? 

14. Apakah orangtua kamu membiasakan untuk bertutur kata yang 

sopan kepada siapapun? 

d) Akhlak kepada Guru 

15. Bagaimana sikap kamu kalau bertemu guru? 

16. Selain orangtua kamu adakah orang lain yang memberikan akhlak 

yang baik kepada kamu? 

e) Akhlak kepada Teman 
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17. Apa yang kamu ucapkan ketika bertemu teman? 

18. Apakah kamu selalu mengucapkan salam ketika bertemu teman? 

3. Keluarga Dekat atau Tetangga 

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menunjang data pokok sehingga 

dapat memaksimalkan hasil data yang diinginkan. 

 

B. Pedoman Observasi 

1. Mengamati secara langsung lokasi penelitian dan keadaan sekitar kampung 

2. Memperhatikan keadaan lingkungan dan aktifitas keagamaan pada lokasi 

penelitian 

3. Mengamati bentuk kegiatan aktifitas keagamaan remaja yang dilaksanakan 

pada lokasi penelitian 

4. Mengamati sikap orangtua terhadap akhlak atau perilaku remaja 

5. Mengamati lingkungan pergaulan remaja dalam kesehariannya pada lokasi 

penelitian 
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DATA RESPONDEN 

 

Responden Orangtua 

No Nama Pendidikan Terakhir Tempat Tinggal 

1. SJ SLTA Desa Mahela RT. 6 

2. NH SD Desa Mahela RT. 6 

3. M SD Desa Mahela RT. 6 

4. MT Tidak Tamat SLTP Desa Mahela RT. 4 

5. N Tidak Tamat SLTP Desa Mahela RT. 1 

6. RM SD Desa Mahela RT. 3 

 

Responden Remaja 

No Nama Usia Tempat Tinggal 

1. R 16 tahun Desa Mahela RT. 6 

2. MTR 17 tahun Desa Mahela RT. 6 

3. MA 17 tahun Desa Mahela RT. 6 

4. SH 18 tahun Desa Mahela RT. 4 

5. AH 16 tahun Desa Mahela RT. 1 

6. R 17 tahun Desa Mahela RT. 3 
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GAMBAR YANG TERKAIT DENGAN PENELITIAN 

 

Masjid 

 

Langgar          Langgar 
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1. Ibu SJ dan anak R 

 

2. Ibu NH dan anak MTR 
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3. Ibu M dan anak MA 

 

4. Ibu MT dan anak SH 
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5. Ibu N dan anak AH 

 

6. Ibu RM dan anak R 
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