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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan akhlak pada dasarnya berangkat dari urgensi akhlak dalam 

kehidupan.3 Saat ini pendidikan akhlak tidak hanya diperoleh dari rumah, 

sekolah ataupun masyarakat sekitar tapi juga dapat diperoleh dari film melalui 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Perkembangan teknologi mengiringi 

kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses segala sesuatu yang ada di 

dalam maupun luar negeri. Dengan kemajuan tersebut menjadikan film sebagai 

salah satu tontonan yang dapat dengan mudah dinikmati melalui platform 

digital tanpa harus pergi ke bioskop. Film juga diminati oleh berbagai kalangan 

tanpa batasan usia karena dapat dimanfaatkan sebagai hiburan menarik untuk 

sekedar mengisi waktu luang, menghabiskan waktu bersama keluarga dan 

bahkan sebagai media pembelajaran.  

Film juga bisa menjadi alternatif pengganti pelajaran yang kering dan 

membosankan. Manfaat yang diperoleh dari satu jam menonton film setara 

dengan manfaat yang didapat dari satu bulan penuh pelajaran yang tidak 

memakai sarana penjelas dan hanya menggunakan buku-buku yang justru 

menebar virus kejenuhan dan kegelisahan. Gambar yang tampak di layar 

mampu mempengaruhi kekuatan akal melalui pandangan, sebagaimana kata-

kata yang diterima melalui pendengaran juga meninggalkan pengaruh yang 

                                                           
3 Afriantoni, Prinsip-Prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran 

Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), hlm. 12. 
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nyata.4 Film dapat menjadikan setiap orang yang melihat masuk dalam alur 

cerita dengan merasakan emosi yang diperankan oleh setiap tokohnya. 

Perasaan yang timbul akibat dari menonton film tidak hanya sekedar hiburan 

yang mampu menguras emosi para penonton tapi juga mempengaruhi akhlak 

dalam kehidupan nyata sehari-hari.  

Fenomena kemerosotan akhlak karena tontonan film yang belakangan ini 

terjadi yaitu kasus pembunuhan anak berusia 5 tahun yang dilakukan oleh 

remaja berusia 15 tahun terjadi di Jakarta akibat dari menonton film horor.5 

Ada juga kasus seorang anak laki-laki Aceh berusia 15 tahun menghamili 

kakaknya sendiri yang berusia 19 tahun hingga melahirkan anak dari hubungan 

terlarang dikarenakan menonton film dewasa dan berbagai macam kasus 

lainnya akibat tontonan yang kurang tepat.6  

Fenomena-fenomena tersebut menandakan bahwa nilai-nilai yang 

terkandung dalam film mampu memberikan dampak yang besar pada akhlak 

seseorang utamanya remaja. Film berpengaruh pada sikap dengan cara 

memperteguh, menciptakan, dan mengubah norma karena film merupakan 

cermin atau jendela masyarakat di mana media massa itu berada.7 Berdasarkan 

data statistik diketahui bahwa platform digital yang menduduki posisi paling 

                                                           
4 Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Parenting Guide: Dialog Imajiner tentang Cara Mendidik 

Anak Berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Psikologi (Jakarta: Hikmah, 2006), hlm. 62.  
5 Retia Kartika Dewi, Refleksi Kasus Remaja Bunuh Bocah Terinspirasi Film, Seberapa 

Besar Pengaruh Film Bagi Anak?, 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/08/134432065/refleksi-kasus-remaja-bunuh-bocah-

terinspirasi-film-seberapa-besar-pengaruh?page=all, pada tanggal 3 Oktober 2021, pukul 10.38. 
6 Sean Putra Abraham, Miris! Remaja 15 Tahun di Aceh Hamili Kakak Kandungnya 

Hingga Melahirkan, https://www.kilat.com/news/14080/miris-remaja-15-tahun-di-aceh-hamili-

kakak-kandungnya-hingga-melahirkan, pada tanggal 3 Oktober 2021, pukul 10.50. 
7 Nando dan Nurmala K. Pandjaitan, “Hubungan Antara Perilaku Menonton Film 

Kekerasan Dengan Perilaku Agresi Remaja The Behavior Of Adolescents In Watching Violent 

Films”, Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 6, No.1 (April, 2012), hlm 25. 
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populer di Indonesia adalah youtube dengan pengguna dimulai dari usia 16 

sampai 64 tahun persentase penggunaan media sosial youtube mencapai 88% 

dan disusul oleh whatsapp sebesar 84%, facebook 82% dan instagram 79%. 

Sedangkan konten yang dicari yakni film, musik, olahraga, kuliner, dan tutorial 

bermain game online.8 Terlihat bahwa film menjadi konten yang paling banyak 

dicari. Ada 15 film Indonesia yang paling banyak ditonton yaitu film bergenre 

horor dengan urutan teratas ditempati oleh film Tarian Lengger Maut.9 

Aktivitas menonton film yang dilakukan oleh seseorang remaja tidak bisa 

sepenuhnya diawasi oleh orangtua sehingga tidak dapat diketahui film apa 

yang ditonton dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut.  

Meski film telah banyak dimanfaatkan oleh beberapa guru dan orangtua 

sebagai media pembelajaran, tapi kebanyakan film yang dipilih adalah film 

populer dengan pemeran yang terkenal tanpa mempertimbangkan kandungan di 

dalamnya. Selain itu, kebanyakan pereview film hanya mereview film yang 

sedang populer dan saat ini kurang tulisan mengenai tontonan yang layak untuk 

ditonton berdasar pada kandungan yang ada di dalamnya. Padahal, pesan yang 

terkandung dalam film timbul dari keinginan untuk merefleksikan kondisi 

masyarakat dan bahkan mungkin juga bersumber dari keinginan untuk 

memanipulasi. Pentingnya pemanfaatan film dalam pendidikan sebagian 

didasari oleh pertimbangan bahwa film memiliki kemampuan untuk menarik 

                                                           
8 Hendra Junawan dan Nurdin Laugu, “Eksistensi Media Sosial,Youtube, Instagram dan 

Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia”, Baitul Ulum: 

Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2020), hlm 50. 
9 Dwi Hadya Jayani, 15 Film Indonesia Terlaris 2021, 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/09/15-film-indonesia-terlaris-2021, pada 

tanggal 3 Oktober 2021, pukul 13.00. 
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perhatian orang dan sebagian lagi didasari oleh alasan bahwa film memiliki 

kemampuan mengantar pesan secara unik.10 Maka dari itu diperlukan film yang 

di dalamnya benar-benar mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak mulia dan 

tidak sekedar berdasar dari popularitas film tersebut. 

Film Where is The Friend’s Home? merupakan film asal Iran karya Abbas 

Kiarostami, film yang memang didedikasikan bagi perkembangan anak dan 

remaja ini memuat nila-nilai pendidikan akhlak yang layak untuk dikaji dan 

nantinya dapat dijadikan referensi bagi pembinaan akhlak. Kiarostami adalah 

pembuat film aktif dari tahun 1970, Kiarostami telah terlibat di lebih dari 

empat puluh film, termasuk film pendek dan dokumenter. Kiarostami 

memperoleh pujian kritis untuk mengarahkan trilogi Koker (1987-94), Where 

is The Friend’s Home (1987), Close-Up (1990), Taste of Cherry (1997) yang 

dianugerahi Palme d'Or di Festival Film Cannes tahun itu dan The Wind Will 

Carry Kami (1999). Dalam karya-karyanya kemudian, Certified Copy (2010) 

dan Like Someone in Love (2012), ia syuting untuk pertama kalinya di luar 

Iran: di Italia dan Jepang, masing-masing.11 

Review dari para penonton yang pernah melihat film tersebut mengatakan 

bahwa film Where is The Friend’s Home? adalah sebuah mahakarya sejati. 

Banyak yang merasa malu karena waktunya terbuang untuk menonton film-

film Hollywood yang tidak memiliki substansi. Film ini menunjukkan apa itu 

hidup, apa itu pembuatan film dan bagaimana menceritakan sebuah kisah.  

                                                           
10 Handi Oktavianus, “Penerimaan Penonton Terhadap Praktek Eksorsis Di Dalam Film 

Conjuring”, JURNAL E-KOMUNIKASI Vol 3. No.2 (2015), hlm. 6. 
11 Ensiklopedia bahasa Indonesia, Abbas Kiarostami, 

https://mimirbook.com/id/b392ccc8d67, pada tanggal 3 Oktober 2021, pukul 13.13. 
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Tokoh utama dalam film ini bernama Ahmad yang sekaligus seorang 

pahlawan yang menyegarkan. Semua orang dapat belajar banyak hal tentang 

kehidupan dan dunia di sekitarnya. Semua orang bisa melihat kesederhanaan 

dan kejujuran dari sorot mata tokoh utama. Ahmad jauh lebih baik daripada 

anak nakal yang cerdas dan manja yang ditawarkan dalam film-film Amerika. 

Ini adalah kisah yang indah, dan merupakan pengalaman yang indah untuk 

duduk dan menikmati film yang luar biasa ini. Melalui film ini dapat dirasakan 

kehidupan manusia sampai ke tulang-tulangnya.12  

Oleh karenanya, diperlukan lebih banyak lagi tulisan-tulisan mengenai 

kandungan nilai-nilai akhlak yang terdapat pada film sehingga tidak hanya 

memilih film dari tingkat kepopulerannya. Karena akhlak dapat menjadi 

penentu maju dan mundurnya suatu bangsa sebagaimana yang disampaikan 

Syaikh Musthafa Al Ghalayini menulis dalam Idzatun Nasyi’in, menggubah 

sebuah syair: “Maju dan mundurnya suatu bangsa, Tegak dan runtuhnya suatu 

negara, tergantung kepada akhlaknya, apabila akhlak suatu bangsa baik, maka 

baiklah bangsa dan negara itu, tapi apabila akhlak suatu bangsa jelek dan 

bobrok, maka hancur-lah bangsa dan negara itu.”13 

Dalam Islam akhlak juga memiliki kedudukan yang tinggi. Nabi SAW 

bersabda: 

                                                           
12 User Reviews, Khane-ye doust kodjast?, 

https://www.imdb.com/title/tt0093342/reviews?ref_=tt_ov_rt, pada tanggal 4 Oktober 2021, pukul 

14.20. 
13 Hadi Yasin, Ayat-Ayat Akhlak Dalam Al-Qur’an: Membangun Keadaban Menuju 

Kemuliaan Peradaban, https://core.ac.uk/download/286345557.pdf, pada tanggal 4 Oktober 2021, 

pukul 15.00. 
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“Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling 

dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang 

paling baik akhlaknya.” (HR. Tirmidzi).14 

 

Berangkat dari berbagai fenomena di atas yang disebabkan oleh tontonan 

film yang tidak memiliki kandungan nilai-nilai pendidikan akhlak serta 

kurangnya tulisan terkait nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

film sehingga, mengakibatkan banyak orang yang menonton film tanpa 

mempertimbangkan kandungan di dalamnya dan berpengaruh pada merosotnya 

akhlak. Maka peneliti tertarik untuk menulis judul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak Dalam Film Where is The Friend’s Home? Karya Abbas Kiarostami”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya 

yaitu: Apa nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam film Where is 

The Friend’s Home? karya Abbas Kiarostami? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai oleh peneliti yaitu: Menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam film Where is The Friend’s Home? karya Abbas Kiarostami. 

D. Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis) 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan 

memberikan kontribusi pemikiran tentang pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam film.  

                                                           
14 Aziz Wahab, Cerdas Bersama Metode Tikrar (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 

18. 
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2. Secara Praktis  

a. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi guru dalam 

memilih media pembelajaran berupa film. Sehingga, tidak memilih film 

berdasarkan tingkat kepopularitasan film atau pemainnya. Akan tetapi, 

juga memperhatikan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung di 

dalamnya untuk sekaligus dimanfaatkan sebagai media pembinaan 

akhlak peserta didik. 

b. Bagi Orangtua 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi orangtua dalam 

memilih tontonan yang layak untuk putra-putrinya di rumah serta 

tontonan yang di dalamnya memiliki kandungan nilai-nilai pendidikan 

akhlak. Sehingga, film yang diteliti ini juga dapat dimanfaatkan sebagai 

media untuk pembinaan akhlak anak. 

c. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap 

peserta didik berkaitan dengan film yang layak untuk ditonton serta 

yang memiliki kandungan nilai-nilai pendidikan akhlak mulia sehingga 

dapat dicontoh. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan riset 
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pustaka, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi 

pustaka (library research) identik dengan mempelajari buku-buku padahal 

selain bahan cetak atau karya grafis berupa buku, jurnal, majalah koran, 

berbagai jenis laporan dan dokumen (baik yang belum maupun sudah 

diterbitkan). Ada juga karya non cetak seperti rekaman audio seperti kaset, 

video film seperti microfilm, mikrofis dan bahan elektronik lainnya seperti 

disket atau pita magnetik dan kelongsong elektronik (cartridge) yang 

berhubungan dengan teknologi komputer.15 Penelitian ini menggunakan 

film dengan judul Where is The Friend’s Home? Karya Abbas Kiarostami 

sebagai bahan penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan 

kualitatif dan untuk mengetahui tanda-tanda yang terdapat dalam film 

menggunakan pendekatan semiotika. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

yang tidak dapat diraih dengan memanfaatkan cara-cara statistik atau 

kuantitatif lainnya dalam melahirkan berbagai penemuan. Menurut Bogdan 

dan Taylor, penelitian kualitatif yaitu langkah-langkah penelitian yang 

dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, dan tingkah dari 

orang-orang yang diamati.16 

                                                           
15 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2014), hlm. 3-6. 
16 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa 

(Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 4. 



9 

 

 

Pendekatan semiotika yaitu penelitian yang berkaitan dengan tanda-

tanda. Semiotika merupakan ilmu yang menganggap bahwa fenomena 

sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda.17 Semiotika 

mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Semiotika merupakan 

suatu studi ilmu untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario, 

gambar, teks, dan adegan di film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. 

Film merupakan bidang kajian bagi pendekatan semiotika, karena film 

dibangun dengan tanda semata-mata.18 Pada penelitian ini tanda-tanda 

berupa nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam film Where is 

The Friend’s Home? Karya Abbas Kiarostami yang hendak diteliti. 

3. Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Sumber primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini sumber 

primer yang digunakan yaitu film Where is The Friend’s Home? Karya 

Abbas Kiarostami. 

b. Sumber Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau 

                                                           
17 Nawiroh Vera, Semiotika Dalam Riset Komunikasi (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 

2014), hlm. 2. 
18 Yoyon Mudjiono, “Kajian Semiotika Dalam Film”, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 1. 

No.1 (April, 2011), hlm. 129-132. 
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dengan dokumen.19 Pada penelitian ini sumber sekunder yang 

digunakan yaitu buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, internet dan literatur 

lainnya yang relevan. 

4. Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu orang, tempat atau benda yang diamati dalam 

rangka pembumbutan sebagai sasaran.20 Subjek penelitian dalam penelitian 

ini adalah nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam film Where 

is The Friend’s Home? Karya Abbas Kiarostami.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk 

mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi 

sesuai dengan lingkup penelitian.21 Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan 

prosedur melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku 

secara terstruktur untuk suatu tujuan tertentu. Dokumentasi adalah cara 

yang dilakukan agar dapat memperoleh gambaran dari sudut pandang 

subjek melalui suatu media tertulis yang ditulis atau dibuat langsung oleh 

subjek yang bersangkutan.22 

                                                           
19 Regina Singestecia, dkk., “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan 

Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal”, Unnes Political Science Journal Vol. 2 No. 1 (January, 

2018), hlm. 66. 
20 Putu Dudik Ariawan, dkk., “Proses Pengajaran Mosaik Di SMK Negeri 1 Sukasada”, 

Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha Vol. 9 No. 2 (2019), hlm. 71. 
21 Ade Ismayani, Metodologi Penelitian (Banda Aceh: Syiah Kuala University Pres, 

2019), hlm. 64. 
22 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif 

Konvesional dan Kontemporer ( Jakarta: Salemba Humanika, 2019), hlm. 122-133. 
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Teknik pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu dengan mengamati dan mencermati film Where is The 

Friend’s Home? Karya Abbas Kiarostami kemudian mencatat adegan-

adegan dan dialog penting yang mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak. 

Teknik pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan pada penelitian 

ini yaitu dengan melakukan screenshot (tangkapan layar) pada setiap 

adegan yang di dalamnya terdapat kandungan nilai-nilai pendidikan akhlak. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Pada penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan yaitu 

peningkatan ketekunan pengamatan, trianggulasi teknik dan kecukupan 

referensial. Uji keabsahan data dengan teknik peningkatan ketekunan 

pengamatan yakni melalui pengamatan yang dilakukan dengan lebih cermat 

dan berkelanjutan, dengan teknik tersebut kepastian urutan peristiwa dan 

data dapat direkam secara benar dan terstruktur. Selain itu peneliti juga 

melakukan pengecekan kembali terhadap data yang ditemukan apakah data 

tersebut sudah benar atau ada yang belum benar.  

Uji keabsahan data dengan trianggulasi teknik yaitu teknik menguji 

kebenaran suatu data yakni dengan mengecek pada sumber yang sama 

namun dengan teknik yang berbeda.23 Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda yaitu observasi 

dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan teknik kecukupan referensial 

                                                           
23 Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 

Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”, HISTORIS : Jurnal Kajian, 

Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 2 (Desember, 2020), hlm. 149. 
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yaitu peneliti dalam membuktikan kebenaran temuan yang diperoleh 

menggunakan foto tangkapan layar atau dokumentasi dari setiap adegan 

maupun dialog sehingga lebih dipercaya kebenarannya. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya dalam mencari maupun menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, dokumentasi dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan.24 Pada penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data semiotika Roland Barthes, dalam teorinya Barthes 

mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu denotasi 

dan konotasi. Signifikansi tahap pertama (tataran pertama) disebut sebagai 

denotasi dimana merupakan makna paling nyata dari tanda. Sedangkan, 

konotasi merupakan istilah untuk menunjukkan makna subjektif atau 

emosionalnya dan signifikansi pada tahap kedua (tataran kedua).25 

Tahapan analisis data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) 

Menonton dan mengamati film Where is The Friend’s Home? Karya Abbas 

Kiarostami, (2) Melakukan tangkapan layar dan mencatat dialog dari 

adegan yang mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak, (3) Mengurutkan 

gambar adegan dan dialog berdasarkan urutan penangkapan layar untuk 

kemudian dianalisis, (4) Menganalisis setiap gambar adegan pada film 

Where is The Friend’s Home? Karya Abbas Kiarostami yang merupakan 

                                                           
24 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 (Januari – 

Juni, 2018), hlm. 84. 
25 Anderson Daniel Sudarto, dkk., “Analisis Semiotika Film Alangkah Lucunya Negeri 

Ini”, Journal Acta Diurna Vol. IV. No.1. (2015), hlm. 3. 
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tanda denotasi, (5) Menganalisis tanda konotasi dari gambar dan dari tanda 

denotasi yang terkandung di dalamnya nilai-nilai pendidikan akhlak. (6) 

Menyusun tabel untuk mempermudah dalam menganalisis tanda denotasi 

dan tanda konotasi pada film Where is The Friend’s Home? Karya Abbas 

Kiarostami, (7) Menganalisis gambar, tanda denotasi dan tanda konotasi 

yang telah ditemukan dengan rambu-rambu kerangka teori. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Guna mempermudah melihat dan mengetahui secara menyeluruh 

pembahasan yang ada pada skripsi ini, maka perlu dipaparkan sistematika 

penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Bagian awal skripsi  

Bagian awal skripsi memuat halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, 

halaman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar 

lampiran.  

2. Bagian Utama  

Bagian utama skripsi meliputi : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan mengenai mengapa penelitian dilakukan, apa 

yang ingin diketahui, apa tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian 

dan bagaimana metode penelitian dilakukan serta susunan penulisan 
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skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), metode penelitian 

yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber 

data penelitian, penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik keabsahan data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan 

skripsi sebagai susunan terakhir pada bab ini.  

b. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang 

relevan dengan judul penelitian. Kemudian menguraikan teori yang 

bersumber dari buku, jurnal dan lainnya yang relevan dengan 

permasalahan yang meliputi pengertian nilai-nilai, pengertian 

pendidikan, pengertian akhlak, pengertian pendidikan akhlak, tujuan 

pendidikan akhlak, ruang lingkup akhlak, macam-macam akhlak dan 

nilai-nilai akhlak dalam Islam. Dilanjutkan dengan kerangka berfikir. 

Pada bab ini meliputi kajian pustaka, tinjauan teoritis dan kerangka 

berfikir. 

c. BAB III DESKRIPSI DATA  

Bab ini penulis mengemukakan mengenai gambaran umum penelitian 

berupa film Where is The Friend’s Home? dan data temuan penelitian. 

Susunan pada bab ini terdiri dari gambaran umum dan deskripsi fokus 

penelitian. 
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d. BAB IV ANALISIS DATA  

Bab ini menerangkan mengenai gambaran hasil penelitian dan analisa. 

Pada bab ini menganalisis hasil temuan dengan tinjauan teoritis. 

e. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-

saran. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini berisi daftar pustaka dan juga 

lampiran-lampiran. 

 

 

 

 


