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ABSTRAK  

Penelitian ini berjudul “Fenomena Akhlak Remaja di Desa Koto 

Perambahan dan Kondisi  Sosialnya”.  Masalah remaja selalu menjadi 

pembicaraan yang hangat dan tidak pernah habisnya untuk dibicarakan dalam 

masyarakat. Remaja juga menjadi penyambung estafet kepemimpinan masa yang 

akan datang. Dalam meneruskan dakwah dan ajaran agama Islam, para remaja perlu 

mendapat perhatian yang lebih dari orang tua, masyarakat, dan para pendidik secara 

serius. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Islam 

adalah agama yang dinamis, murni, dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. 

Islam juga memerintahkan kepada umatnya agar menjalankan segala aktivitas 

kehidupan di dunia dan amaliah untuk kehidupan akhirat kelak dengan benar-benar. 

Perubahan kehidupan sosial keagamaan remaja akan mempengaruhi pergaulan dan 

akhlak remaja, pengaruh perubahan sosial keagamaan ada yang bersifat positif dan 

yang bersifat negatif. Dampak kemajuan zaman akan mengakibatkan perubahan 

kehidupan keagamaan pada remaja, akan menurunkan moral remaja dalam pergaulan 

dalam masyarakat dan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kehidupan 

keagamaan dan pola pikir dan perilaku masing-masing individu sebagai anggota 

masyarakat, dan lingkungan. Kemajuan zaman dan informasi di eraglobalisasi, maka 

Fenomena Akhlak Remaja di Desa Koto Perambahan dan Kondisi  Sosialnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana akhlak remaja di 

Desa Koto Perambahan ?. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akhlak remaja  

Desa Koto Perambahan ?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui akhlak 

remaja di Desa Koto Perambahan. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang 

mempengaruhi akhlak remaja  Desa Koto Perambahan. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah; metode 

kualitatif dimana penggunaan  metode  ini dipandang sebagai prosedur penelitian 

yang diharapkan dapat memberikan data deskriptif, berupa pendapat/yang tidak ada 

tertulis dari sejumlah orang dan perilaku masyarakat yang dapat diamati. Lokasi 

Penelitian ini di Desa Koto Perambahan. Desa ini diteliti karena temuan yang diteliti 

terdapat disini. Subjek penelitian ini adalah Remaja Desa Koto Perambahan. Objek 

penelitian ini adalah Fenomena Akhlak Remaja di Desa Koto Perambahan dan 

Kondisi  Sosialnya. Populasi dalam penelitian ini adalah  remaja yang berusia 15-25 

di di Desa Koto berjumlah 250  orang remaja. Sampel dalam penelitian ini ini 

sebanyak 50% dari dari 250 orang populasi, maka jumlah  sampel  yang diambil 

secara acak atau simple random sampling sebanyak 125 orang. Jenis data dalam  

penelitian ini adalah  data primer merupakan data utama  yang diperoleh dari 

lapangan (field research), yaitu data yang didapat dari observasi, angket, dan 
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wawancara. Data sekunder  yang  merupakan data pendukung diambil dari buku-buku 

dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan 

data dalam  penelitian ini adalah  angket merupakan sejumlah pertanyaan yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari reponden.. Wawancara adalah sebuah 

dialog yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi, tokoh agama dan  tokoh 

masyarakat di Desa Koto. Dokumentasi, adalah teknik pengambilan data berupa 

dokumentasi kegiatan penelitian selama melakukan penelitian. Berupa photo saat 

wawancara, dan penyebaran angket pada remaja. Semua data dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. 

Akhlak remaja Desa Koto Perambahan telah mengalami perubagaha atau 

pergeseran, karena akhlak remaja telah mengalami pergeseran atau terpengaruh oleh 

perkembangan zaman terlihat dari data yang dikumpulkan melalui angket yang 

peneliti sebarkan kepada 125 orang responden (ramaja) atau sebanyak 67, 67% 

remaja terlibat berbagai kejahatan seperti perzinahan, mabuk-mabukan, menkonsumsi 

narkoba, mencuri, bahkan menganiaya orangtua, menggugurkan kandungan akibat 

berzina karena pergaulan bebas. Perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan 

teknelogi informasi, keluarga dan peragaulan sangat  mempengaruhi akhlak remaja 

terlihat dari data yang dikumpulkan melalui angket yang berikan kepada 125 orang 

responden sebanyak 60 % kemajuan zaman dan informasi mempengaruhi akhlak 

remaja. 

 


