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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Masalah akhlak adalah merupakan suatu masalah yang sangat mendasar bagi setiap 

pribadi muslim dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mewarnai segala sikap 

dan perilakunya baik ketika berhubungan dengan manusia maupun ketika 

berhubungan dengan alam sekitar, terlebih lagi dalam berhubungan dengan Allah 

SWT. menuju keselamatan dunia dan akhirat. 

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat dan tingkah laku 

yang kadang kala dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Maka sangat 

dibutuhkan adanya kepribadian, sehingga ia akan selalu berada dalam rel kebenaran 

walaupun dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun juga, baik yang datang 

dari dirinya maupun dari luar. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 

menempati tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya, jaya hancurnya, sejahtera 

rusaknya satu bangsa dan masyarakat adalah bergantung kepada bagaimana 

akhlaknya, akan tetapi apabila akhlaknya buruk (tidak berakhlak) rusaklah lahir dan 

batinnya. 

Pendidikan akhlak dalam pembentukan kepribadian muslim berfungsi 

sebagai pengisi nilai-nilai keislaman. Dengan adanya cermin dari nilai yang 

dimaksud dalam sikap dan perilaku seseorang maka tampillah kepribadiannya 

sebagai muslim. Materi akhlak merupakan bagian dari nilai-nilai yang harus 
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dipelajari dan dilaksanakan, hingga terbentuk kecendrungan sikap yang menjadi 

ciri kepribadian Muslim. 

Berangkat dari pemahaman bahwa Islam merupakan sumber utama 

dalam membentuk pribadi muslim yang baik, membentuk manusia yang percaya 

dan takwa kepada Allah Swt., menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya 

dalam kehidupan sehari-sehari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat, dan memperkuat kepribadian. Allah berfirman dalam 

surat Asy-Syam ayat 7-10 yang berbunyi sebagai berikut: Dan jiwa serta 

penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 

(jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang 

mensucikan jiwa itu. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. 

Dengan demikian, manusia diberi kemungkinan untuk mendidik diri sendiri 

dan orang lain untuk menjadi sosok pribadi yang beruntung sesuai kehendak 

Allah melalui berbagai usaha. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan 

dirinya melalui upayanya sendiri. Ia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali 

melalui usahanya. 

Para Nabi diutus untuk membimbing dan mengarahkan manusia kearah 

kebaikan yang hakiki dan juga sebagai figur konselor yang mampu melaksanakan 

tugas dalam memecahkan permasalahan (problem solving) yang berkaitan dengan 

jiwa manusia, agar manusia keluar dari tipu daya setan. Seperti tertuang dalam surat 

Al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut: Demi masa. Sesungguhnya 

manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 
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nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. Pada ayat tersebut bahwa selain 

menjaga hubungan dengan Allah Swt. dalam bentuk ibadah sebagai pengabdian 

makhluk kepada Tuhannya, manusia juga harus menjaga serta 

memelihara hablumminannas (hubungan dengan manusia). Maha Bijaksana Allah 

yang telah membuat sistem kehidupan begitu indah. Semua manusia memiliki 

kebutuhan untuk mendapatkan nasihat, disisi lain semua manusia berhak untuk 

memberikan nasihat. Bimbingan dan konseling Islam merupakan salah satu 

wujud hablumminannas sekaligus juga hablumminallah (hubungan dengan Allah). 

Dengan kata lain manusia diharapkan saling memberi bimbingan sesuai 

dengan kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri, sekaligus memberi 

konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi perjalanan kehidupan 

yang sebenarnya. Ayat ini menunjukan agar manusia selalu mendidik diri sendiri 

maupun orang lain, dengan kata lain membimbing ke arah mana seseorang itu akan 

menjadi, baik atau buruk. Proses pendidikan dan pengajaran agama tersebut dapat 

dikatakan sebagai “bimbingan” dalam bahasa psikologi.  

Bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli 

secara terus menerus kepada individu ataupun kelompok, untuk menghindari atau 

mengatasi permasalahan dengan berbagai potensi yang dimiliki, sehingga dapat 

mencapai perkembangan yang optimal dan merencanakan masa depan yang lebih 

baik, serta dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Sedangkan 

bimbingan pribadi menurut Dewa Ketut Sukardi (1993: 11) yang mengungkapkan 

bahwa bimbingan pribadi merupakan usaha bimbingan, dalam menghadapi dan 
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memecahkan maslaah pribadi, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan 

pergaulan. 

Begitu pula dalam masalah akhlak yang ada di Ms. Kifayatul Achyar, 

berbagai macam perilaku-perilaku yang menunjukkan akhlak yang buruk 

diantaranya yaitu para siswa baik di kelas VII, VIII maupun kelas IX sering 

mengolok-olok teman dengan menyebut nama orang tuanya hingga berakhir pada 

perkelahian, saling mengejek dari gaya penampilan dan pergaulan, bolos sekolah, 

dan hal-hal lainnya yang condong kepada perilaku-perilaku yang buruk dan negatif. 

 Hal tersebut termasuk kedalam akhlak tercela yang mencerminkan 

kepribadian buruk dan sangat tidak pantas jika seorang yang berpendidikan 

melakukannya. Seharusnya bagaimana siswa berakhlak dengan baik di sekolah 

maupun diluar sekolah, baik itu akhlak kepada orang tua, guru, diri sendiri, teman 

maupun lingkungan. Sebagai seorang siswa di sekolah muslim perilaku demikian 

merupakan cerminan akhlak yang buruk terutama hal tersebut termasuk kepada 

bagaimana akhlak terhadap teman dengan tidak, hendaknya memberi contoh yang 

baik sebagaimana akhlak orang yang beriman dan berpendidikan.  

Di sekolah hal tersebut tidak lepas dari perhatian lebih dari guru 

khususnya guru BK untuk membimbing dan mengarahkan perkembangan 

kemampuan siswa secara optimal untuk berkreasi, mandiri,  bertanggung jawab dan 

memecahkan masalah merupakan tanggung jawab yang besar dari kegiatan 

pendidikan. Berkaitan dengan persoalan demikian maka MTs. Kifayatul Achyar 
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juga menyediakan empat program layanan BK yaitu bimbingan pribadi, bimbingan 

sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir.  

Program itu berjalan sampai saat ini, guru BK masuk ke setiap kelas 

untuk memberi penyuluhan yang dilakukakn seminggu sekali dan program tersebut 

mempunyai jam khusus untuk program layanan BK tersebut. Menyangkut masalah 

akhlak siswa diatas, maka guru BK menggunakan layanan bimbingan pribadi untuk 

menanganinya, namun masih saja siswa mengabaikannya dan melakukannya lagi. 

Oleh karena itu pemahaman potensi pribadi sangat penting untuk perkembangan 

siswa sebagai manusia yang utuh jasmani dan rohaninya, dapat hidup dan 

berkembang secara wajar dan normal.  

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian, uraian dalam latar belakang, dan identifikasi 

masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses bimbingan individual dalam membina akhlak siswa di 

MTs. Kifayatul Achyar? 

2. Bagaimana kondisi akhlak siswa sebelum dan setelah mengikuti bimbingan 

individual dalam membina akhlak siswa? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan individual 

dalam membina akhlak siswa? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana proses bimbingan individual dalam membina akhlak 

siswa di MTs. Kifayatul Achyar.  

2. Mengetahui kondisi akhlak siswa sebelum dan setelah mengikuti bimbingan 

individual. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan 

individual dalam membina akhlak siswa. 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

Secara akademis, penelitian ini berguna dalam bidang Bimbingan Konseling, 

khususnya yang berhubungan dengan layanan konseling individual. 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan pada sekolah bagaimana peran Bimbingan dan Konseling khususnya pada 

layanan bimbingan individual selama ini, sehingga mengetahui kelemahan dan 

kelebihan program layanan tersebut dalam menangani masalah kepribadian siswa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Bimbingan Individual dalam 

Membina Akhlak Siswa. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat berbagai 

macam fokus yang dianalisis dan pada tempat yang berbeda.  

Adapun penelitian yang terkait adalah sebagai berikut: 

1. Rista Nurlatifah, “Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Akhlak 

yang Baik”. Hasil penelitian: Setelah diadakan bimbingan keagamaan, 
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akhlak yang jelek dapat ditekan, lambat tapi pasti. Perilaku mereka yang 

tadinya buruk berubah menjadi baik. Ini terlihat dari perkataan , 

sikap/perilaku, cara berpakaian, maupun cara ibadah mereka. 

2. Ema Rachmawati, “Peran Bimbingan Orang Tua Dalam Proses 

Pembentukan Akhlak Anak (Studi Deskriptif terhadap Orang Tua Murid 

TKA Miftahul Falah Cikalan Cileunyi)”. Hasil penelitian: Hasil penelitian 

menunjukkan, peranan bimbingan orang tua dalam proses pembentukan 

kepribadian anak di TKA Miftahul Falah ditemukan bahwa, orang tua 

murid TKA Miftahul Falah lebih mengutamakan pendidikan agama, 

disiplin, dan moral. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para orang tua 

murid diantaranya, keterbatasan pengetahuan dalam membimbing anak, 

tayangan televisi yang terkadang memberikan tontonan tanpa suatu arahan 

pendidikan yang jelas. Hasil yang dicapai cukup baik, karena setiap 

keluarga menggunakan metode-metode yang berbeda dalam membimbing 

anaknya sehingga pendidikan dan bimbingan pun menjadi relatif. 

3. Indriyanti, “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam dalam 

Meningkatkan Akhlak Mukmin Warga Binaan di Lapas Kelas I 

Sukamiskin”. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

metode bimbingan dan penyuluhan agama Islam dalam meningkatkan 

akhlak mukmin warga binaan di lapas kelas I Sukamiskin memiliki empat 

unsur yang baik dan kelima metode unsur metode (tujuan, sasaran, situasi, 

kondisi media dan fasilitas, dan kepribadian dan kemampuan orang yang 

menggunakan metode), adapun yang kurang efektif yaitu unsur situasi dan 
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kondisi pada proses bimbingan di pesantren hal ini disebabkan oleh tempat 

yang berdekatan digunakan triplek. Adapun faktor keberhasilannya adalah 

memiliki tujuan, sasaran yang jelas, kemampuan serta kepribadian, dan 

partisipasi dari warga binaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu 

situasi dan kondisi yang kurang efektif. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Bimbingan merupakan salah satu bentuk helping atau bantuan yang diberikan 

kepada seseorang yang membutuhkan. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara 

terus menerus dan berkesinambungan karena hasil dari bimbingan itu sendiri tidak 

bisa dilihat dalam satu atau dua kali proses bimbingan. Dalam melakukan 

bimbingan, harus diakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan 

yang diinginkan.  

Mengenai pengertian bimbingan, sangat banyak dikemukakan pakar-

pakar bimbingan dan konseling, terutama yang berasal dari Amerika Serikat, negara 

asal bimbingan dan konseling itu. Pada mulanya bimbingan dimaksudkan sebagai 

usaha membantu para pemuda agar mendapatkan pekerjaan. Hal ini berguna untuk 

mengatasi kenakalan remaja, dengan asumsi bahwa memberikan pekerjaan 

diharapkan ketegangan emosional dan keliaran remaja dapat berkurang.  

Arthur J. Jones (1970) mengartikan bimbingan sebagai “The help given 

by one person to another in making choices and adjusment and in solving 

problems”. Pengertian bimbingan yang dikemukakan Arthur ini amat sederhana 
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yaitu bahwa dalam proses bimbingan ada dua orang yakni pembimbing dan yang 

dibimbing, dimana pembimbing membantu si terbimbing mampu membuat pilihan-

pilihan, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.  

Frank W. Miller dalam bukunya Guidance, Principle, and Services 

(1968), mengemukakan definisi bimbingan sebagai berikut (terjemahan): 

“Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman 

diri yang dibutuhkan bagi penyesuaian diri secara baik dan maksimum di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat.”  Berbeda dengan Miller, maka Peters dan Shertzer 

(1974) mengemukakan definisi bimbingan sebagai berikut: “Guidance as used here 

and throughout this book, is defined simpy as the process of helping te individual 

to understand himself and his world so that he can utilize his potentialities.” Dari 

definisi tersebut terungkap pengertian bahwa bimbingan merupakan proses bantuan 

terhadap individu agar ia memahami dirinya dan dunianya, sehingga dengan 

demikian ia dapet memanfaatkan potensi-potensinya.  

Menurut Dewa Ketut Sukardi (Dewa Ketut Sukardi, 1997:23) 

menjelaskan bahwa bimbingan pribadi berarti membantu siswa menemukan dan 

mengembangkan pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan 

mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Sedangkan Menurut Winkel &Sri Hastuti 

(2006: 118-119) bimbingan pribadi berarti bimbingan dalam memahami keadaan 

batinnya sendiri dan mengatasi  berbagai pergumulan dalam batinnya sendiri, dalam 

mengatur diri sendiri dibidangkerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu 

luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya.  
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Dari pengertian diatas dapat diindikasikan bahwa bimbingan pribadi 

adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu konseli atau siswa dalam 

memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis, memahami akan makna diri 

sebagai makhluk Tuhan serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri 

yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Menurut Syamsu 

Yusuf & Achmad Juntika Nurihsan (2010:11) Bimbingan pribadi diarahkan untuk 

memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam 

menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan ini merupakan layanan yang 

mengarah pada pencapain pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan 

karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh individu. Dari 

pendapat tersebut bimbingan pribadi bisa diarahkan juga untuk membantu 

seseorang dalam memahami keadaan dirinya, baik kekurangan maupun kelebihan 

atau potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup yang 

lebih baik. 

Akhlak adalah istilah bahasa Arab yang asal katanya khuluk berarti 

perilaku, baik itu perilaku terpuji maupun tercela. Istilah Akhlak menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, mengandung pengertian sebagai suatu budi pekerti atau 

kelakuan. Jika diurai secara bahasa, akhlak berasal dari rangkaian huruf kha-la-

qa yang berarti menciptakan. Dalam Islam, pengertian akhlak adalah suatu perilaku 

yang menghubungkan antara Allah SWT dan makhlukNya. Akhlak menyangkut 

kondisi internal, suasana batin seseorang sebagai individu.  

Pengertian akhlak menurut para ahli: 
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 Pengertian Akhlak Menurut Abu Hamid Al Ghazali: Akhlak adalah satu sifat 

yang terpatri dalam jiwa yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan 

mudah tanpa memikirkan dirinya dan merenung terlebih dahulu.  

 Pengertian Akhlak Menurut Muhammad bin Ali Asy Syariif Al 

Jurjani: Akhlak adalah sesuatu sifat (baik atau buruk) yang tertanam kuat 

dalam diri yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan 

ringan tanpa perlu berpikir dan merenung. 

 Pengertian Akhlak Menurut Ahmad bin Mushthafa: Akhlak adalah ilmu yang 

darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan dan keutamaan itu adalah 

terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan; kekuatan berpikir, kekuatan 

marah, dan kekuatan syahwat. 

 Pengertian Akhlak Menurut Ibnu Maskawaih: Akhlak adalah 'hal li an-nafsi 

daa'iyatun lahaa ila af'aaliha min goiri fikrin walaa ruwiyatin' yakni sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

Jadi, dari beberapa pendapat tentang akhlak diatas pada hakekatnya tidak ada 

perbedaan yang mendasar mengenai pengertian tersebut. Akhlak merujuk pada 

kebiasaan kehendak. Ini berarti bahwa kalau kehendak itu dibiasakan maka 

kebiasaan itulah yang dinamakan akhlak. Misalnya, kalau kehendak untuk 

membiasakan memberi maka ini dinamakan akhlak dermawan. Budi adalah sifat 

jiwa yang tidak kelihatan, sedangkan akhlak adalah kelihatan melalui kelakuan atau 

muamalah. Kelakuan adalah bukti dan gambaran adanya akhlak. 
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F. Langkah-Langah Penelitian 

Langkah-langkah dalam mealakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian ini adalah di MTS Kifayatul 

Achyar Jln. A.H. Nasution No. 495 Cipadung Cibiru, Bandung. Adapun 

pemilihan lokasi tersebut dengan alasan sebagai berikut: 1) Adanya relevansi 

masalah yang akan diteliti di MTS Kifayatul Achyar tersebut. 2) Tersedianya 

data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana 

deskriptif dalam buku prosedur penelitian (Suharsimi, 2010:4) berasal dari 

istilah bahasa inggris to describe yang berarti memaparkan atau 

menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, 

peristiwa, dan lain-lain. Bersifat deskriptif dalam hal ini menggambarkan 

situasi tertentu atau data yang dikumpulkan berbentuk dalam kata-kata dan 

lebih memperhatikan proses dari pada hasil atau produk semata. Perlu 

diketahui bahwa kualitatif itu merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan 

berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang 

terjadi dalam lingkup setempat.  

3. Jenis Data 

Data merupakan hal yang sangat esensial untuk menguak suatu permasalahan 

yang sekaligus diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji 
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hipotesis yang sudah dirumuskan. Jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan 

terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan 

(Cik Hasan Basri, 1998:58). Adapun jenis data yang terkumpul dalam 

penelitian ini adalah identifikasi bagaimana proses bimbingan individual 

dalam membina akhlak siswa di MTs. Kifayatul Achyar, mengetahui kondisi 

akhlak siswa di MTs. Kifayatul Achyar sebelum dan setelah mengikuti 

bimbingan individual, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaa bimbingan individual dalam membina akhlak siswa di MTs. 

Kifayatul Achyar. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:  

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya, siswa dan guru BK 

yang membantu layanan bimbingan dan konseling di MTs. Kifayatul 

Achyar. 

b. Sumber Data Sekunder  

Adapun yang menjadi sumber data sekunder berupa telaah terhadap 

sejumlah informasi yang memiliki keterkaitan dalam pembahasan 

penelitian ini, karena sumbernya diarahkan kepada studi dokumentasi 

yang berupa buku-buku dan teori-teori yang erat hubungannya dengan 

penelitian yang sedang dilakukan.  

5. Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1991:11) observasi yaitu suatu teknik yang 

digunakan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena yang diselidiki. Teknik ini diangkat mengingat diduga terdapat 

sejumlah data yang hanya diangkat melalui pengamatan langsung ke lokasi 

yang di teliti, karena itu teknik ini diarahkan pada upaya pengangkatan 

data yang berorientasi pada kenyataan praktis yang terjadi di lokasi 

penelitian. Dengan observasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

rumusan masalah dan jawaban dari rumusan masalah. 

b. Wawancara  

Wawancara yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah upaya 

menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses 

pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Menurut Wardi 

Bachtiar (Wardi Bachtiar, 1997:72) data yang diperoleh dengan teknis ini 

adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung 

antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau 

beberapa orang yang diwawancarai. Teknik ini digunakan untuk menutupi 

kekurangan dari penggalian data dengan teknik obeservasi, disamping ada 

sejumlah data yang hanya dapat diperoleh engan teknik ini. 

c. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, 

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan. (Nazir, 1988: 111). Adapun digunakan studi kepustakaan ini 

bertujuan untuk: 

1) Untuk memperdalam pengetahuan masalah yang diteliti 

2) Untuk menegaskan kerangka teoritis yang dijadikan landasan berpikir 

3) Untuk mempertajam konsep-konsep yang digunakan, sehingga 

mempermudah peneliti dalam perumusan hipotesis (Cik Hasan Bisri, 

1999:49). 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data, menurut Patton yang dikutip oleh Moleong (2002:280), adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya  ke dalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar. Dalam menganalisis data dilakukan secara 

induktif artinya menganalisis masalah didahulukan dari hal-hal yang paling 

kecil atau hal-hal yang mendasar. Dalam penelitian ini data berwujud kata 

atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif 

mengenai situasi, kegiatan, pernyataan, dan perilaku yang telah dikumpulkan 

dalam catatan lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bersifat deskriptif yang dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 

a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan 
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reduksi data maka data yang terkumpul dianalisis, disusun secara 

sistematis dan diambil intisari sehingga ditemukan tema pokoknya, fokus 

masalah beserta motif-motifnya.  

b. Penyajian data (display data) adalah proses penyusunan informasi yang 

kompleks dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih 

sederhana, selektif dan dapat dipahami maknanya, data yang diperoleh di 

lapangan disajikan, ditata, dan diatur sesuai dengan kronologisnya 

sehingga mudah dibaca. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan 

pola-pola yang bermakna, dan memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan.  

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi). Kegiatan ini dimaksudkan agar 

makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekautan dan 

kecocokan yang merupakan validitas data. 

 


