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ABSTRAK 

 

Skripsi, Annisa NIMKO 2015.4.149.0626.1.000092 “Peran Guru Akidah Akhlak 

Dalam menginternalisasikan Nilai-Nilai Yang Berkarakter Islami Pada 

Pembelajaran Akidah Akhlak Pada Siswa Kelas III MI An-Najah Sesela Gunung 

Sari Lombok Barat. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran guru dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter islami pada mata pelajaran akidah 

akhlak untuk siswa kelas III  MI An-Najah Sesela Gunung Sari Lombok Barat, (2) 

untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter islami pada peserta didik. 

Jenis penelitiian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan 

metode pengumpulan data yaitu: (1) metode observasi (2) metode wawancara, 

(3)metode dokumentasi. Adapun analisi data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, yang mana data 

tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto dan lain-lain. 

Hasil penelitiani ini menunjukan bahwa (1) Peran guru dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai yang berkarakter islami pada mata pelajaran 

akidah akhlak adalah seseorang yang memiliki tugas untuk memberikan mata 

pelajaran akidah akhlak baik di dalam kelas maupun luar kelas.Guru memegang 

ketekunan dan peranan yang strategis terutama dalam upaya membentuk watak 

bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai karakter, (2) faktor 

pendukung yaitu mendorong peserta didik untuk dapat mempelajari nilai-nilai 

yang berkarakter islami seperti untuk hafalan juz 30 atau juz amma dari kelas I, II, 

III, IV, V, dan VI seperti sholat dhuha berjama‟ah,(3) faktor yang menghambat 

yaitu Kurangnya keseimbangan antara lingkungan madarasah, keluarga dan 

lingkungan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat, dan (4) Upaya guru akidah akhlak dalam menanamkan nilai-nilai 

yang berkarakter islami mempunyai peranan penting, meskipun dalam 

pelaksanaannya melibatkan seluruh pihak Madrasah. Selain kerja sama dengan 

pihak Madrasah juga bekerja sama dengan orang tua atau wali dari siswa untuk 

sama-sama mengawasi, mengarahkan, membina, dan membimbing anaknya jika 

berada di rumah atau berada diluar Madrasah.  

 

Kata kunci: Peran Guru, Menginternalisasikan Nilai-Nilai, Berkarakter 

Islami, Pembelajaran Akidah Akhlak. 
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ABSTRAK 

 

Skripsi, Annisa NIMKO 2015.4.149.0626.1.000092 “Peran Guru Akidah Akhlak 

Dalam menginternalisasikan Nilai-Nilai Yang Berkarakter Islami Pada 

Pembelajaran Akidah Akhlak Pada Siswa Kelas III MI An-Najah Sesela Gunung 

Sari Lombok Barat. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami: (1) peran guru dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter pada mata pelajaran akidah akhlak 

untuk siswa kelas III MI An-Najah Sesela Gunung Sari Lombok Barat, (2) untuk 

mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

menginternalisasikan nilai -nilai berkarakter islami pada peserta didik. 

Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan 

pengumpulan data yaitu: (1) metode observasi (2) metode wawancara, (3) metode 

dokumentasi. Sedangkan data analisi yang digunakan adalah analisis deskriptif 

yaitu mengumpulkan data yang terdiri dari kata-kata, gambar, data mana yang 

terkait dengan naskah, wawancara, catatan lapangan, foto dan lain-lain. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran guru dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai yang berkarakter islami pada mata pelajaran 

akidah akhlak adalah seseorang yang memiliki tugas untuk menyediakan mata 

pelajaran akidah akhlak baik di dalam kelas maupun di luar ruangan di kelas. 

dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan 

nilai-nilai karakter, (2) faktor pendukung yaitu mendorong peserta didik untuk 

dapat memberikan nilai-nilai yang berkarakter islami seperti untuk hafalan juz 30 

atau juz amma dari kelas I, II, III, IV, V, dan VI seperti sholat dhuha berjama'ah, 

(3) faktor yang menghambat yaitu Kurangnya keseimbangan antara lingkungan 

madarasah, keluarga dan lingkungan masyarakat, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, dan (4) Upaya guru akidah 

akhlak dalam mencarikan nilai- nilai yang berkarakter islami memiliki peran 

penting, melibatkan dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pi hak Madrasah. 

Selain kerja sama dengan pihak Madrasah juga bekerja sama dengan orang tua 

atau wali dari siswa untuk sama-sama, mengarahkan, membina, dan membimbing 

jika ada di rumah atau di luar Madrasah. 

 

Kata kunci: Peran Guru, Menginternalisasikan Nilai-Nilai, Berkarakter Islami, 

Pembelajaran Akidah Akhlak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Di dalam sebuah penelitian bisa terjadi karena adanya problematika 

atau masalah terhadap apa yang diteliti oleh seorang peneliti. Oleh karena itu, 

sebuah penelitian menjadi penting untuk dilakukan supaya dapat terdeteksi 

akar dari permasalahan itu apa dan bagaimana solusi dari permasalahan 

tersebut. Permasalahan yang demikian telah terjadi di dalam dunia pendidikan 

yang ada di Indonesia saat ini. Dunia pendidikan kembali dalam persoalan. 

Banyaknya permasalahan yang sedang diresahkan oleh dunia pendidikan. 

Mulai dari sistem pendidikan hingga ke materialnya. Mulai dari perubahan 

sistem kurikulum KTSP menuju ke kurikulum 2013 yang tidak luput dari 

ramainya suara masyarakat, khususnya bagi para tenaga pendidik, peserta 

didik maupun yang ikut campur tangan dalam sistem pendidikan.  

Dalam Undang-Undang (UU) No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk dan membentuk watak serta 

perubahan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

demokratis serta bertanggungjawab. 1 

 

Permasalahan dunia pendidikan saat ini yang mendapat banyak sorotan 

adalah masalah karakter peserta didik yang tercermin dalam bentuk perilaku. 

Banyaknya kekerasan, perkelahian, tawuran, bahkan pelecahan seksual 

menyebabkan dunia pendidikan sekarang ini seperti kehilangan jati diri 

                                                             
1
Sinar Grafika, PERMENDIKNAS 2006 tentang SI dan SKL, 2006 (Jakarta: 13220). hlm.  

3-4 



2 

 

 

 

bahkan karakter. Cara alternatif untuk mengatasi semua persoalan tersebut 

paling tidak mengurangi masalah karakter tersebut adalah dengan 

menginternalisasikan (menanamkan) nilai-nilai berkarakter islami dianggap 

sebagai alternatif preventif karena dengan menginternalisasikan 

(menanamkan) nilai-nilai berarakter islami tersebut dapat membangun 

generasi baru atau peserta didik yang lebih baik lagi. Sedangkan cara 

menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter islami salah satunya tidak lain 

dapat ditanamkan dengan melalui pendidikan. Dengan menginternalisasikan 

niali-nilai berkarakter islami pada mata pelajaran agama Islam pendidikan 

inilah diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi mudah atau peserta 

didik dalam berbagai aspek yang memperkecil dan mengurangi penyebab 

berbagai masalah karakter didunia pendidikan.2 

Nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan di anut serta 

dijadikan acuan dasar individu dan masyarakat dalam menentukan sesuatu 

yang dipandang baik, benar, bernilai maupun berharga. Nilai merupakan 

bagian dari kepribadian individu yang berpengaruh terhadap cara maupun 

tujuan tindakan dari beberapa alternatif serta mengarahkan kepada tingkah 

laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan daya 

pendorong dalam hidup, yang memberi makna pengabsahan pada tindakan 

                                                             
2
 Zulfa Binta Hasanah, “Penanaman Nilai-Nilai Akhlaqul Karimah” (Skripsi, FTK  Iain 

Purwokerto, Purwokerto, 2016), Hlm. 3. 
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seseorang. Oleh karena itu, nilai dalam setiap individu dapat mewarnai 

kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa.3 

Aspek nila-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. 

Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia percaya akan adanya Allah Yang 

Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang 

senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di 

dunia. Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha Kausa, 

maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatun yang telah 

diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dhalim atau kekerasan di 

muka bumi ini. Nila-nilai ibadah menjagarkan pada manusia agar dlam setiap 

perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. 

Pengamalan konsep nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang 

adil, jujur, dan suka membantu sesamanya. Selanjutnya yang terakhir nilai-

nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk berperilaku yang baik sesuai 

norma atau adab yang benar dan baik. Sehingga akan membawa pada 

kehidupan manusia yang tentram, damai, harmonis, dan seimbang. Dengan 

demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang akan 

mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan 

manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. 4 

                                                             
 

3
Lukman Hakim,” Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap Dan 

Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya”, Jurnal Pendidikan 

Agama Islam,-Ta‟lim, Vol.10, Nomor 1-2012. Hlm.69. 
4
Ibid 
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Sehubungan dengan hal tersebut, yang paling penting utnuk 

ditanamkan setiap pada setiap siswa adalah akhlak terpuji sedini mungkin. 

Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini akan membawa pengaruh terhadap 

kepribadian manusia yang tampak dalam dalam prilaku lahiriyahnya. Sebagai 

pendidik, sudah seharusnya kita selalu menjaga anak didik dari pengaruh 

negatif yang timbul akibat pengaruh globalisasi. Orang tua dan guru sebagai 

tauladan bagi anak-anak, harus dapat memberikan contoh yang baik, terutama 

berakhlak yang baik. 

Pendidikan karakter sering dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik atau anak dalam menilai 

dan memberikan keputusan baik dan buruk terhadap sesuatu. Hal tersebut 

dilakukan agar anak dapat memelihara sesuatu yang baik dan mewujudkan 

kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pada 

praktiknya, pendidikan karakter akan lebih mudah dilakukan jika mencakup 

pendidikan spiritual dan moral. Oleh sebab itu, tindakan yang perlu 

ditanamkan dalam membentuk karakter adalah pengetahuan tentang atribut 

karakter yang seharusnya dimiliki atau diwajibkan dalam agama, pembiasaan 

menerapkan atribut karakter, dan kepemilikan atribut karakter dalam diri 

anak.5 

Pembinaan akhlak pada siswa sangatlah penting, karena salah satu 

faktor penyebab kegagalan pendidikan siswa selama ini adalah rendahnya 

akhlak siswa. Kelemahan pendidikan agma Islam di Indonesia disebabkan 
                                                             

5
 Ridwan Abdullah, Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami, 

2016 (Jakarta: Bumi Aksara). hlm. 22 
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karena pendidikan selama ini hanya menekankan kepada siswa untuk 

membimbing agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan berakhlak 

mulia. Dalam kenyataannya memang persoalan akhlak selalu mewarnai 

kehidupan manusia dari waktu kewaktu, terjadinya kemerosotan akhlak 

merupakan penyakit yang dapat dengan cepat menjalar secara luas merambat 

ke segala bidang kehidupan umat manusia jikat tidak segera di atasi. 

Penanganan yang mencerminkan pribadi muslim yang sebenarnya, sehingga 

filter bagi nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai ajaran islam, serta 

kenakalan siswa dapat teratasi. 6 

Adapun ruang lingkup obyek utama dalam pembahasan pendidikan 

akidah akhlak. Maka ruang lingkup pendidikan akidah akhlak menurut Moh. 

Rifai meliputi: a) Hubungan manusia dengan Allah b) Hubungan manusia 

dengan manusia c) Hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Sedangkan menurut Departemen Agama, pendidikan akidah akhlak di 

Madrasah cakupan pembahasannya antara lain (a) Aspek akidah, terdiri atas 

keimanan kepada sifat wajib, sifat mustahil terhadap Allah, keimanan kepada 

Allah, rasul Allah, sifat-sifat dan mu‟jizatnya dan hari kiamat. (b) Aspek 

akhlak terpuji yang terdiri atas taubat, tawadhu, ikhlas, bertauhid, jujur, adil, 

amanah, menepati janji dan bermusyawarah. (c) Aspek akhlak tercela meliputi 

kufur, syirik, dan munafik.7 

                                                             
6
Nurmajidah, “Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah 

Siswa Di Mts Ar- Ridho Tanjung Mulia, (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera 

Utara, Medan, 2017), Hlm. 1. 
7
 https://www.academia.edu/6839036/ruang_lingkup_akidah_akhlak. Diakes pada 

tanggal 22 Juli 2019 pukul 13.15 wita 
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Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan akidah 

akhlak tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, 

melainkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Sehingga terwujudlah 

keyakinan yang kuat, yang pada akhirnya terbentuklah akhlak yang luhur 

yakni akhlak terpuji.  

Penetapan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional (UU-Sisdiknas) yang diikuti Undang-Undang RI Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU-GD) dan peraturan Pemerintah 

RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (PP-SNP), 

secara konseptual dan empiric memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan 

yang akan dijadikan rujukan untuk menyusun berbagai program, termasuk 

pendidikan guru. Kajian terhadap undang-undang berkaitan dengan guru telah 

menghasilkan berbagai rumusan yang intinya menunjukkan urgensi adanya 

terobosan untuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan tersebut secara arif ke 

dalam kebijakan dan program yang mendorong tercapainya visi pendidikan 

Indonesia tahun 2005  

 

Tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran akidah akhlak adalah 

bagaimana menginternalisasikannnya nilai-nilai berkarakter islami, bukan 

hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama saja akan tetapi bagaimana 

mengarahkan peserta didik agar memiliki kualitas iman, takwa dan akhlak 

mulia. Dengan demikian, muatan akhlak bukan hanya mengajarkan tentang 

pengetahuan tentang agama akan tetapi bagaimana membentuk kepribaian 

siswa agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat dan kehidupannya 

senantiasa dihiasi dengan akhlak yang mulia dimanapun dan dalam kondisi 

apapun. 

Berdasarkan alasan itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang peran guru dala menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter islami 

pada siswa kelas III MI An-Najah Sesela Gunung Sari karena terdapat 

kesenjangan antara penerapan dan hasil yang dicapai. Sekalipun pembelajaran 
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agama Islam telah diterapkan melalui kegiatan yang lebih hebat (intensifikasi) 

dan beberapa kegiatan yang menunjang pembentukan karakter seperti, setiap 

pagi melakukan hafalan ayat-ayat pendek dan sebelum mulai pembelajaran 

diwajibkan setor hafalan, sholat dhuha berjamaah setiap hari namun 

kenyataannya perilaku-perilaku penyimpangan terhadap ajaran agama masih 

dilakukan oleh siswa-siswi di MI An-Najah Sesela Gunung Sari. Dengan 

pertimbangan inilah maka peneliti merasa perlu meneliti lebih mendalam 

tentang peran guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter islami. 

Berawal dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “peran 

guru akidah akhlak dalam menginternalisasikan nilai-nilai yang berkarakter 

islami pada pendidikan akidah akhlak pada  siswa kelas III MI”. Hal ini perlu 

diungkap agar dapat diketahui secara rinci mengenai sejauh mana cara guru 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlaqul karimah siswa serta hasilnya agar 

dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana peran seorang guru akidah akhlak dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai berkarakter islami pada pendidikan akidah akhlak pada siswa 

kelas III MI An-Najah Sesela Gunung Sari Lombok Barat.  

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengiternalisasikan 

nilai-nilai berkarakter islami pada pendidikan akidah akhlak pada siswa 

kelas III MI An-Najah Sesela Gunung Sari Lombok Barat.  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana cara yang dilakukan oleh pihak 

Madrasah Ibtidaiyah An-Najah Sesela Gunung Sari dalam 

menginternlisasikan nilai-nilai berkarakter islami pada mata pelajaran 

agama islam.  

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter islami pada peserta didik.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran gbagi 

dunia pendidikan khususnya pendidikan akidah akhlak, yaitu  

1. Manfaat teoritas  

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pengetahuan dan wawasam tentang peran guru dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter islami pada mata pelajaran 

akidah akhlak 

2. Manfaat praktis  

1) Bagi peneliti 

a) Mengembangkan wawasan pengetahuan tentang penulisan karya 

ilmiah sebagai bekal awal untuk mengadakan penelitian-penelitian 

di masa yang akan datang.  
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b) Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan 

peningkatan kualitas peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah An-

Najah Sesela Gunung Sari. 

c) Menambahkan pengetahuan tentang pperan guru dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai yng berkarakter islami pada mata 

pelajaran agama Islam, khususnya bagi penulis dan menambah 

khasanah pustaka Universitas Muhammadiyah Mataram.  

d) Membawa wawasan tentang menginternalisasikan nilai-nilai 

berkarakter islami sebagai aplikasi dalam pendidikan ketika terjun 

di lapangan yang sesungguhnya. 

2) Bagi lembaga Universitas Muhammadiyah Mataram  

a) Menambah literatur perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Mataram khususnya jurusan tarbiyah 

b) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan 

bahan bagi pengembangan karya tulis ilmiah di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya tentang 

menginetrnalisasikan nilai-nilai berkarakter islami.  

3) Manfaat bagi pembaca  

a) Menambah wawasan tentang cara menginternalisasikan nilai-nilai 

berkarakter islami.  

b) Peneliti ini diharapkan mampu menginspirasi guru untuk lebih 

meningkatkan dalam menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter 

islami. 
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3. Manfaat Akademis 

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat diantaranya: 

a) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya 

peneliti baru yang dapat mendukung guru dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai berkarakter islami pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 

b) Bagi peneliti dapat menambah wawasan degan mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh secara teori lapagan 

c) Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap 

pengembagan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama yaitu 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter islami pada mata 

pelajaran akidah akhlak. 

E. Telaah Pustaka 

Agar tidak terjadi plagiasi (penjiblakan) karya dan untuk 

mempermudah fokus apayang dikaji oleh peneliti dalam melakukan penelitian. 

Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Yunan Aziz (2016) dari Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam dalam skripsinya yang 

berjudul “Strategi Guru Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Agama 

Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Smplb Putra Jaya Kota 

Malang”. Penelitian tersebut terfokus pada bagaimana strategi guru PAI 
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dalam menginternalisasikan nilai-nilai agama Islam bagi anak 

berkebutuhan khusus di SMPLB Putra Jaya Malang. 

a. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan (1) wawancara, (2) 

observasi, (3) dokumentasi. Informasi ditentukan melalui teknik 

purposive sampling. Sedangkan analisis data menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dengan tiga tahap analisis yaitu (1) reduksi data, 

(2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan 

keabsahan data penulis menggunakan triangulasi dan pengecekan 

teman sejawat. 

b. Strategi yang digunakan oleh guru dalam proses internalisasi nilia-nilai 

agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus dilakukan pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

c. Penelitian ini terfokus pada strategi guru PAI dalam meginternalisasika 

nilai-nilai agama Islam bagi anak yang berkebutuhan khusus di 

SMPLB Putra Jaya Kota Malang. Dikaitkan dengan penelitian yang 

berjudul Peran Guru Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai 

Berkarakter Islami pada mata pelajaran Akidah Akhlak, keduanya 

memiliki kesamaan yaitu bagaimana peran guru dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai berkarakter islami. Perbedaannya, 

penelitian M. Yunan Aziz, dkk tidak menelaahnya secara menyeluruh 

namun hanya memfokuskan pada strategi guru PAI dalam 
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menginternalisasikan nilai-nilai agama Islam bagi anak yang 

berkebutuhan khusus. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh AFIDATUL UMROH (2015) dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakata Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam dalam 

skripsinya yang berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Untuk 

Menumbuhkan Sikap Toleran Antar Umat Beragama Siswa Kelas Xi Smk 

N 5 Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis sikap toleran antar umat beragama siswa kelas XI SMK N 5 

Yogyakarta melalui internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam.  

a. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk 

mengetahui sikap toleran antar umat beragama melalui pera guru PAI 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam. Dengan 

mengambil subjek guru PAI kelas XI SMK N 5 Yogyakarta. 

Pengumupulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu redukasi data, penyajian 

data kemudian menarik kesimpulan.  

b. Strategi yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam untuk 

menumbuhkan sikap toleran antar umat beragama, dilakukan melalui 
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pemberian: (1) materi pelajaran, (2) metode pembelajaran, (3) proses 

pembelajaran. 

c. Penelitian ini terfokus padaperan guru pendidikan agama Islam dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam untuk menumbuhkan 

sikap toleran antar umat beragama di siswa kelas XI Smk N 5 

Yogyakarta. Dikaitkan dengan penelitian yang berjudul Peran Guru 

Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Berkarakter Islami Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak. Keduanya memiliki persamaan yaitu peran 

guru PAI dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan agama 

Islam untuk menumbuhkan sikap toleran antarumat beragama pada 

mata pelajaran agama Islam. Perbedaannya penelitian Afidatul Umroh 

hanya digunakan untuk mengetahui sikap toleran antar umat beragama 

melalui peran guru PAI dalam menghadapi kemajemukan baik etnies, 

ras, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan agama yang menjadi realita 

dalam kehidupan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Guru 

a. Pengertian Peran Guru 

Kata peranan berasal dari kata peran, yang berarti sesuatu yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam 

masyarakat. Istilah peran sering diucapkan oleh bnayak orang, sering 

kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan 

seseorang. 

Guru dikenal dengan al-mu‟alim atau al-ustadz dalam bahasa 

Arab, yang bertugas memberikan ilmu majelis taklim. Artinya, guru 

adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik mengatakan 

bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (hanya 

menekan satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih). 

Namun, pada dinamika selanjutnya, definisi guru berkembang secara 

luas. Guru disebut pendidik profersional karena guru itu telah 

menerima dan memikul beban dari orangtua untuk ikut mendidik anak. 

Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh surat 

keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk melaksanakan 

tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk 

14 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan 

Madrasah.8 

Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. 

Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai guru. Profesi guru 

memerlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang 

profesional, yang harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan 

pembelajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan.9 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi siswa pada pendidika anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan menengah. Orang yang disebut guru 

adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran, serta mampu menata mengelola kelas agar siswa dapat 

belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaamn 

sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. 

b. Peranan Guru 

Guru berperan sebagai pendidik dan pengajar. Pada dasarnya 

mengajar merupakan suatu usaha untuk menciptakan kognisi atau 

sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Memberikan pengertian bahwa 

mengajar adalah suatu kegiatan dimana pengajar menyampaikan 

pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki peserta didik. 
                                                             

8
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan 

Kompetensi Guru, 2016 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media). hlm. 23-27 
9
Ibid   
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Mengajar bertujuan agar pengetahuan yang disampaikan dapat 

dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, mengajar dikatakan baik 

apabila hasil belajar peserta didik baik. Pernyataan ini dapat dipenuhi 

bila pengajar mampu memberikan fasilitas belajar yang baik sehingga 

dapat terjadi proses belajar yang baik. 

Menurut James W. Brown, mengemukakan bahwa tugas dan 

peranan guru antara lain: menguasai dan mengembangkan materi 

pelajaran, merencana dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, 

mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.  

c. Upaya Guru 

Upaya adalah bagian penting yang dimainkan oleh orang atau 

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan 

pengajaran guru memegang peranan yang sangat penting, berhasil 

tidaknya suatu pengajaran tergantung pada peran seorang guru. Peran 

guru dalam proses belajar mengajar meliputi: 

1) Guru sebagai demonstrator 

Melalui perannya sebagai demonstrator atau pengajar, guru 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang 

akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti 

meningkatkan kemampuan dalam hal ilmu yang dimilikinya karena 

hal ini akan sangat menentukan hasil belajar mengajar yang dicapai 

oleh siswa. 
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2) Guru sebagai pengelola kelas  

Dalam perannya sebagai pengelola kelas guru hendaknya 

mampu mengolah kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan 

aspek dari lingkungan belajar serta aspek dari lingkungan sekolah yang 

perlu diorganisasi 

3) Guru sebagai mediator fasilitator 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media 

pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan 

proses belajar mengajar 

4) Guru sebagai evaluator 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan 

yang telah dirumuskan itu tercapa atau belum, dan apakah materi yang 

diajarkan sudah cukup tepat.10 

2. Status, Peran, dan Tugas Guru 

a. Tugas Guru 

Guru tidak terbatas pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga 

membentuk kepribadian, menanamkan moral, akhlak dan budi pekerti. 

Bahkan sebelum mengajar mereka harus terlebih dahulu menyiapkan 

administrasi pembelajaran seperti bahan ajar, alat evaluasi, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, kuis dan sebagainya. 

Dengan adanya sertifikasi dan pengakuan statusnya berdasarkan 

hukum yaitu undang-undang, para guru menyambut dengan antusiasme 

                                                             
10

 User Usman, Menjadi Guru Profesional, 2013, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), 

hal. 9-11 
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tinggi, mereka menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk menjalankan 

tugas profesi sebaik-baiknya. Sepintas, pekerjaan guru tampak begitu 

mudah, sederhana dan ringan adalah naif kalau ada yang beranggapan 

demikian. Tugas guru cukup berat dan kompleks, namun hasilnya tidak 

Nampak dengan segera.Untuk menjalankan tugasnya guru membutuhkan 

konsentrasi dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.11 

Adapun tugas guru adalah sebagai berikut: 

1) Guru sebagai PNS atau pegawai swasta yang memiliki surat keputusan 

mengajar. 

2) Guru sebagai profesi (ibu profesi) karena melahirkan banyak profesi. 

3) Guru sebagai social leadership, guru dianggap serbatahu, teladan, dan 

sumber pengetahuan.  

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun 

di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Guru merupakan profesi/jabatan 

atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis 

pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang 

kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di laur 

kependidikan. 

b. Status Guru 

Status adalah istilah yang digunakan terkait dengan guru 

merupakan kedudukan atau kehormatan yang ditunjukkan kepada guru 

yang dibuktikan dengan tingkat penghargaan dan kemampuan guru 

                                                             
11

Ade cahyani, Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Dalam Mengahadapi 

Sertifikasi, 2010 (Jurnal pendidikan dan kebudayaan), vol. 16, nomor 1, hlm. 86 
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melaksanakan tugas, kondisi kerja dan gaji atau kesejahteraan yang 

melebihi dari kelompok profesi lain. 

B. Internalisai nilai-nilai Islami 

1. Pengertian Internalisasi 

Internalisasi merupakan suatu proses yang harus terjadi dalam 

pendidikan. Internalisasi bukan hanya sekedar transformasi ilmu 

pengetahuan oleh pihak pendidik kepada peserta didi, tetapi menekankan 

kepada penghayatan serta pengaktualisasian ilmu pengetahuan yang 

merupaka nilai tersebut menjadi kepribadian dan prinsip dalam hidupnya. 

Internalisasi adalah upaya menghayati dan mendalami nilai, agar 

nilai tersebut tertanam dalam diri setiap manusia. Karena pendidikan 

agama Islam berorientasi pada pendidikan nilai sehingga perlu adanya 

proses internalisasi tersebut. Jadi internalisasi merupakan ke arah 

pertumbuhan batiniah atau rohiniah peserta didik. Pertumbuhan itu terjadi 

ketika siswa menyadari sesuatu nilai yang terkandung dalam pengajaran 

agama dan kemudian nilai-nilai itu dijadikan suatu sistem nilai diri 

sehingga menuntun segenap pernyataan sikap, tingkah laku, dan perbuatan 

moralnya dalam menjalani kehidupan ini. 

2. Tujuan internalisasi nilai 

Suatu proses yang dilakukan dalam pendidikan harus dilakukan 

secara sadar dan memiliki tujuan. Tujuan ialah suatu yang diharapkan 

tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Maka pendidikan, 
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suatu usaha dan kegiatan yang berproses melaui tahapan-tahapan dan 

tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. 

Sedangkan menurut Mujib dan Mudzakkir menyangkut 

internalisasi nilai-nilai, yang di dalamnya terdapat iman, Islam, dan ihsan 

serta ilmu pengetahuan menjadi pilar-pilar utamanya. Secara teoritis, 

tujuan akhir dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Tujuan normatif. Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan norma-norma 

yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang hendak 

diinternalisasi. 

2) Tujuan fungsional. Tujuan yang sasarannya diarahkan pada 

kemampuan peserta didik untuk mengfungsikan daya kognisi, afeksi, 

dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh, sesuai yang 

ditetapkan.  

3) Tujuan operasional. Tujuan yang mempunyai sasaran teknis 

manajerial.12 

3. Upaya internalisasi nilai-nilai agama Islam ke dalam sikap dan 

perilaku siswa 

Upaya yang telah dilakukan MI An-Najah Sesela Gunung Sari 

Lombok Barat. Untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama Islam ke 

dalam sikap dan perilaku siswa, antara lain dengan: (1) senantiasa 

mensosialisasikan dan mengevaluasi kembali tingkat ketercapaian visi dan 

misi lembaga kepada semua guru; (2) senantiasa mengkaji dan 

                                                             
12

Catmi Nugraheni, Pelaksanaan Internalisasi Nilai, 2016 (Fakultas Agama Islam), hlm. 

9-10 
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mengembangkan kurikulum MI An-Najah Sesela Gunung Sari; (3) 

berusaha mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam ke dalam setiap mata 

pelajaran; (4) mengembangkan semua bahan pelajaran dengan 

bernuansakan Islam; (5) mensyaratkan kepada setiap guru, minimal harus 

hafal Al-Quran sejumlah 1 juz‟ dan memberikan teladan kepada siswa 

dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama Islam; (6) 

kegiatan pengajian atau ceramah keagamaan; (7) pembinaan shalat 

berjamaah; (8) pembinaan cinta Al-Quran; dan (9) melakukan kerja sama 

dengan pihak keluarga. 

4. Nilai-nilai Islam 

Demikian luasnya implikasi konsep nilai ketika dihubungkan 

dengan konsep lainnya, ataupun dikaitkan dengan logika menjadi benar-

salah, ketika dihubungkan dengan estetika menjadi indah-jelek, dan ketika 

dihubungkan dengan etikan menjadi baik-buruk. 

Menurut M.Z. Lawang dalam Nurdin, yang pasti bahwa nilai 

adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, 

dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. 

Sidi Gazalba dalam Lubis bahwa mengartikan nilai adalah sesuatu 

yang bersifat abstrak, dan ideal.Nilai bukan benda konkret, bukan fakta, 

tidak hanya sekedar soal penghayatan yang dikehendaki, yang disenangi 

dan tidak disenangi. 

Islam secara teologis merupakan rahmat bagi manusia dan alam 

semesta. Letak kerahmatannya pada kesempurnaan Islam yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad SAW. Diyakini oleh umat manusia sebagai ajaran 
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yang dapat menjamin bagi terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera 

lahir dan batin, dunia akhirat. 

Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti. Ditinjau 

dari segi normatif yaitu pertimbangan tentang baik dan buruk, benar dan 

salah, haq dan bhatil. Sedangkan ditinjau dari operatif nilai mengandung 

lima pengertian kategorial yang menjadi prinsip perilaku manusia yaitu 

wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Pada dasarnya struktur dalam 

Islam lebih banyak memberikan ruang gerak yang luas dalam menentukan 

pilihan tingah laku perbuatan seorang muslim. 

Nilai-nilai keagamaan merupakan salah satu nilai yang 

sabagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu. Nilai-nilai keagamaan di 

sini dimaksudkan sebagai niali-nilai Islam. Studi tentang nilai-nilai Islam 

secara kaffah merupakan pekerjaan yang amat besar, karena nilai-nilai 

Islam tersebut menyangkut berbagai aspek dan memerlukan kajian dan 

telaah yang luas dalam menentukan pilihan tingkah laku perbuatan seorang 

muslim. 

Nilai-nilai pokok ajaran Islam tersebut meliputi iman, Islam, dan 

ihsan, sebagai satu kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan antara 

dengan yang lain. Keterkaitan ketiga komponen di atas digambarkan oleh 

Allah SWT dalam sebuah perumpamaan dalam Al-Quran, “tidaklah kamu 

perhatikan bagaimana Allah telah membawa perumpamaan kalimat yang 

baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) 

ke langit.Pohon itu memberikan bauhnya pada tiap musim dengan seizing 

Tuhan Allah membawa perumpamaan-perumpamaan kalimat yang baik 

seperti manusia supaya mereka selalu ingat”. (Q.S. Ibrahim: 24-25). 
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Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan muslim 

dari Umar bin Khathab ra bahwa nilai-nilai pokok ajaran agama Islam 

secara keseluruhan mencakup tiga hal: 

1) Iman  

2) Islam 

3) Ihsan yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah dan 

jika tidak dapat melihatnya, kita meyakini, bahwa Allah melihat kita.  

5. Sumber nilai-nilai Islam 

a. Al-Quran 

Al-Quran ialah firman Allah SWT berupa wahyu yang 

disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.Di 

dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk 

keperluan seluruh aspek kehidupan melalui Ijtihad. Ajaran yang 

terkandung itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan 

dengan masalah keimanan yang disebut Aqidah, dan yang 

berhubungan dengan amalan disebut Syari‟ah 

b. As-Sunnah 

As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan 

Rasul Allah SWT. Yang dimaksud pengakuan itu ialah kejadian atas 

perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan 

saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Sunnah merupakan sumber 

ajaran kedua sesudah Al-Quran, sunnah juga berisi aqidah dan 

Syari‟ah. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk keselamatan hidup 

manusia dalam segala aspeknya. 
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c. Ruang lingkup nilai-nilai Islam. 

Dasar-dasar agama Islam pada hakikatnya adalah 

membicarakan kerangka umum dari ajaran Islam seluruh dasar-dasar 

atau pokok-pokok ajaran Islam adalah penting dan tidak bisa 

dipisahakn antara satu dengan yang lainnya. Apabila diklasifikasikan 

ada bagian yang penting. Dalan tulisan ini akan dibahas secara 

berurutan scara mulai dari bagian yang paling mendasar dan sekaligus 

merupakan bagian yang paling penting.  

Menurut Alim yaitu: 

1) Nilai Akidah/keimanan 

Akidah secara etimologi berarti yang terkait. Setelah 

terbentuk menjadi kata, akidah berarti perjanjian yang teguh dan 

kuat, dan tertanam dalan lubuk hati yang paling dalam. Secara 

terminologis berarti credo, creed, keyakinan hidup iman dalam arti 

khas, yakni pengikaran yang bertolak dari hati, menentramkan 

jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak tercampur dengan 

keraguan. 

Akidah atau iman adalah pondasi dalam kehidupan umat 

Islam, sedangkan ibadah adalah menifestasi dari iman. Kuat atau 

lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. 

2) Nilai ibadah 

Ketentuan ibadah termasuk salah satu bidang ajaran Islam 

dimana akal manusia tidak berhak campur tangan, melainkan hak 
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dan otoritas milik Allah sepenuhnya. Kedudukan manusia dalam 

hal ini mematuhi, mentaati, melaksanakan dan menjalankan dengan 

penuh ketundukan sebagai bukti pengabdian dan rasa terimakasih 

kepada-Nya.13 

C. Hakekat Pendidikan Karakter Dalam Islam 

Sebelum membahas mengenai pendidikan karakter ada baiknya 

mngetahui apa itu pendidikan dan apa itu karakter. Setelah mengetahui makna 

keduanya, maka kita akan mampu memahami apa yang dimaksud dengan 

pendidikan karakter. 

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya 

awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara, dan 

sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dri bahasa Yunani, yaitu 

“peadegogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, istilah ini 

kemudian diterjemahkandalam basaha Arab istilah ini sering diterjemahkan 

dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan. 

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti pendidikan dan 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak oleh orang dewasa 

agar ia menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang 

lebih baik dalam arti mental. Dengan demikian pendidikan berarti, segala 

usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya kea rah kedewasaan. 

                                                             
13

 Catmi nugraheni, Pelaksanaan Internalisasi Nilai, 2016 (Fakultas Agama Islam: 

UMP), hlm, 13-23 
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Pendidikan Islam adalah suatu proses edukatif yang mengarah kepada 

pembentukanakhlak atau kepribadian. Pengertian pendidikan seperti 

disebutkan di atas mengacu kepada suatu sistem yaitu “sistem pendidikan 

Islam”. 

Adapun defines karakter, secara etimologis kata “karakter” (Inggris, 

character) tersebut berasal dari bahasa Yunani (Greek), yaitu charasien yang 

berarti “to engrave” bisa diterjemhkan mengukir, melukis, memahatkan, atau 

menggoreskan (Marzuki). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 

“karakter” diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain dan watak.  

Dengan demikian karakter juga dapat diartikan sebagai kepribadian. 

Kepribadian merupakan dari, karakteristik, atau sifat khas dalam diri 

seseorang. Karakter bisa terbentuk melalui lingkungan, misalnya lingkungan 

keluarga pada masa kecil ataupun bawaan dari lahir. Ada juga yang 

berpendapat baikdan buruknya karakter manusia itu memanglah bawaan dari 

lahir.Jika jiwa bawaannya baik, maka manusia akan berkarakter baik. Tetapi 

pendapat itu bisa saja salah. Jika pendapat itu benar, jika pendapat itu benar, 

maka pendidikan karakter tidak ada gunanya, karena tidak akan mungkin 

merubah karakter orang.14 

Makna pembangunan karakter, untuk memahami pembangunan 

karkater dan mengapa hal itu penting, ada suatu kisahuang menarik. Suatu 

ketika, ada seorang pendidik yang mengusulkan kepada seorang kepala 

                                                             
14

 Musfirah, Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam, 2016 (Jurnal: Edukasia 

Islamika), vol. 1, nomor 1, Desember, hlm.122 
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sekolah agar tidak menggunakan tes masuk model apapun dalam menerima 

siswa baru. Reaksi kepala sekolah terkaget-kaget luar biasa, “kalau 

penerimaan siswa baru tidak pakai tes masuk, pasti sekolah ini nanti banyak 

diisi oleh siswa-siswa yang bodoh-bodoh dan nakal-nakal. Terus bagaimana 

kualitas lulusan kita nanti”, demikian alasan sang kepala Madrasah. 

Kemudian, ia menjelaskan alasannya pada kepala sekolah tersebut. 

Alasannya begini: para siswa baru itu pada dasarnya tidak ada yang bodoh, 

tidak ada yang nakal, tidak ada yang kekurangan sifatnya. Pada dasarnya, 

semua anak itu memiliki potensi. Dengan demikian, setelah para siswa masuk 

tanpa tes itu diterima, mereka kemudian akan menjalani penelitian kecerdasan 

yang dimiliki masing-masing. Itu dalam istilah psikologi pendidikan tersebut 

Multi Intelligences Research (MIR). Tindakan tersebut digunakan untuk 

mengetahui gaya belajar siswa, sebuah data yang sangat penting yang harus 

diketahui oleh para guru yang akan mengajar mereka.  

Menurut penulis, cerita pendidik tersebut memang benar. Pendidikan 

adalah proses pembangunan karakter. Jadi, seharusnya tak masalah siapun pun 

yang mau masuk ke sekolah. Pembangunan karakter adalah proses 

membentuk karakter, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. 

Tergantung pada bekal masing-masing. Mau dibawa kemana karakter mereka 

dan mau dibentuk seperti apamereka nantinya, tergantung potensinya mungkin 

dalam makna ke depan, juga tergantung pada peluangnya. Bisa jadi, anak-

anak, yang berbadan kuat dan besarpunya karakter yang cocok untuk profesi 

olahraga. Bisa jadi, seorang anak perempuan yang suka menulis akan menjadi 
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penulis hebat atau jurnalis kenamaan. Dari cerita seorang guru di atas adalah 

adanya upaya yang keras dan sengaja untuk membangun karakter anak didik. 

Pertama, anak-anak dalam kehidupan kita memiliki latar belakang yang 

berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda pula yang mungkin 

dibentuk oleh pengalaman dari keluarga maupun kecenderungan kecerdasan 

yang didapatkan dari mana saja sehingga kita harus menerima fakta bahwa 

pembentukan karakter itu adalah proses membangun dari bahan mentah 

menjadi cetakan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing.  

Kedua, kita harus menerima fakta bahwa pembangunan karakter itu 

adalah sebuah proses sehingga tak masalah kemampuan anak itu berbeda-

beda, tak masalah anak-anak itu bodod. Karena mereka memangalah bahan 

yang akan kita bentuk. Jadi, tak adil jika sekolah hanya mau menerima anak-

anak yang sudah memiliki kecerdasan tertentu. Justru, proses pembangunan 

karakter akan membentuk mereka dan menggembleng mereka sesuai bakat 

dan kemampuannya masing-masing. Haru disadari bahwa pada dasarnya tidak 

ada anak yang bodoh atau terbelakang. Itu semua adalah hasil dari kehidupan 

dan pembanguna karakter memiliki cita-cita kuat untuk membentuk kehidupan 

melalui pembangunan manusia-manusia yang akan diarahkan pada karakter 

kuat untuk menghadapi kehidupannya. Dalam hal ini, pembanguna karakter 

menjadi penting karena situasi kehidupan tertentu dan konteks keadaan 

tertentu membutuhkan karakter yang sesuai untuk menjawab keadaan yan 

sadar tersebut. Pembangunan karakter yang keras harus dilakukan untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai titik tekan pembangunan 
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karakter justru tidak cocok dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah yang 

ada. Pembentukan karakter itulah yang kemudian dapat dilakukan oleh 

pendidikan karena di dalamnya proses sosial mengarahkan generasi 

dilakukan.15 

1. Pengertian karakter 

Karakter adalah sesuatu yang baik, misalnya terkait dengan sikap 

jujur, toleransi, kerja keras, adil dan amanah. Akan tetapi, tanpa disertai 

iman yang kuat kepada Allah, karakter tersebut mungkin akan melampui 

batas-batas ajaran agama-dalam hal ini agama Islam. Sebagai contoh, 

karakter toleransi harus dibatasi dengan keimanan. Seseorang muslim yang 

baik boleh bertoleransi kepada umat lain dalam urusan muamalah ataupun 

dalam bermasyarakat. Muslim yang baik harus menghargai hak-hak umat 

lain selama tidak mengganggu keimanannya kepada Allah. Akan tetapi 

seorang muslim tidak boleh bersikap toleran terhadap kemusyrikan atau 

kemungkaran karena setiap muslim berkewajiban menjalankan amar 

makruf nahi mungkar. 16 

Pendidikan tidak hanya terkait dengan bertambahnya ilmu 

pengetahuan, namun harus mencakup aspek sikap dan perilaku sehingga 

dapat menjadikan anak sebagai manusia yang bertakwa, berilmu, dan 

berakhlak mulai. Gagasan program pendidikan karakter di Indonesia 

                                                             
15

 Fatchul Mu‟in, Pendidikan Karakter: Kontruksi Teoretik dan Praktik, 2016 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media). hlm. 293 
16

 Ridwan Abdullah, Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami, 

2016 (Jakarta: Bumi Aksara). hlm. 5-8 
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muncul terkait dengan tujuan pendidikan nasional dan melihat kondisi 

peserta didik pada saat ini yang mengalami degradasi karakter.17 

Sejak kecil, anak-anak diajarkan tentang bagusnya sikap jujur, 

berani, kerja keras, disiplin, peduli, adil dan tanggung jawab. Akan tetapi, 

dalam kesehariannya anak-anak tidak dibiasakan untuk memiliki sikap dan 

perilaku tersebut. Nilai-nilai kebaikan diajarkan sebagai pengetahuan, 

bukan dinilai dalam bentuk sikap dan perilaku. 

Pengembangan karakter anak memerlukan pembiasaan dan 

keteladanan. Anak perlu diajarkan bahwa agama menganjurkan agar 

semua orang harus memiliki sikap dan perilaku kasih sayang kepada 

sesama makhluk ciptaan Allah. Hal penting yang ahrus dilakukan pendidik 

baik orangtua maupun guru adalah menunjukan keteladanan yang 

konsisten antara sesuatu yang diajarkan dengan sesuatu yang dilakukan. 

Misalnya, ketika mengajarkan anak untuk menepati janji, seorang pendidik 

harus menjadi contoh dan teladan dalam menepati janji. 

Pendidikan karakter anak berkaitan erat dengan moral dan 

kepribadian. Upaya mendidik terkait denga pemberian motivasi kepada 

anak untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib (norma atau 

aturan) yang telah menjadi kesepakatan bersama. Ditinjau dari segi strategi 

dan metode yang digunakan, mendidik harus menggunakan keteladanan 

dan pembiasaan. 
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2. Unsur-unsur karakter  

Ada beberapa unsur dimensi manusia secara psikologis dan 

sosiologis yang menurut penulis layak untuk kita bahas dalam kaitannya 

dengan terbentuknya karakter pada manusia. Unsur-unsur ini kadang juga 

menunjukkan bagaimana karakter seseorang. Unsur-unsur tersebut antara 

lainsikap, emosi, dan kemauan, kepercayaan, dan kebiasaan. 

Sikap seseorang akan dilihat orang lain dan sikap akan membuat 

orang lain menilai bagaimanakah karakter orang tersebut. Demikian juga 

kebiasaan: apa yangbisa kita lakukan akan menunjukkan karakter kita. 

Misalnya, ketika ada guru yang terbiasa datang terlambat mengajar, 

biasanya akan memunculkan anggapan tentang karakter guru tersebut, 

misalnya guru yang berkarakter pemalas, dan lain-lain 

Demikian juga kemauan dan kepercayaan yang dimiliki 

seseorang, akan membuat orang lain menilai bagaimanakah karakternya.  

a. Sikap 

b. Emosi  

c. Kepercayaan 

d. Kebiasaan dan kemauan  

e. Konsepsi Diri18 
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 Fatchul Mu‟in, pendidikan karakter: kontruksi teoretik dan praktik, 

2016(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media), hlm. 167 
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D. Pembelajaran Akidah Akhlak 

1. Pengertian pembelajaran Akidah Akhlak 

Pembelajaran Akidah Akhlak upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan 

mengimani Allah SWT dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak 

mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, pengguna pengalaman, keteladanan dan pembiasaan.19 

Pembelajaran Akidah Akhlak yang merupakan bagian dari 

pendidikan agama Islam yang lebih mengedapankan aspek afektif, baik 

nilai ketuhanan maupun kemanusiaan yang hendak ditanamkan dan 

ditumbuh kembangkan kedalam peserta didik sehingga tidak hanya 

berkonsentrasi pada persoalan teoritas yang bersifat kognitif semata, tetapi 

sekaligus juga mampu mengubah pengetahuan akidah akhlak yang bersifat 

kognitif menjadi bermakna dan dapat diinternalisasikan serta diaplikasikan 

kedalam perilaku sehari-hari.20 

2. Tujuan Akidah Akhlak 

Mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan 

untuk membekali siswa agar dapat: 

a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberia, pemupukan, 

penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman siswa 

                                                             
19

 http://efendihatta,blogspot.com/2019/08/pelaksanaan-pembelajaran-mata-

pelajaran.html, Diakses pada tanggal 22/08/2019 pukul 15.10 
20

 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

2004), hlm.313 
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tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus 

berkembang keimanan dan ketakwannya kepada Allah SWT. 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan 

nilai-nilai akidah Islam. 

Berbicara masalah aqidah, tentu hal mendasar yang harus dibahas 

adalah pengertian aqidah itu sendiri.Pengertian aqidah bisa ditinjau dari 

dua aspek. Pertama pengertian secara etimologis dan kedua secara 

terminologis. Secara etimologis (lughatan/bahasa), aqidah berakar dari 

kata aqada-ya‟qidu-„aqdan-wa‟aqidatan. Kata aqidatan tersebut 

mengikuti wazan fa‟ilatan yang berarti al-habl, al-bai‟, al-had (tali, jual 

beli, dan perjanjian) sedangkan Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian 

dan kokoh. Atau bisa juga berasal dari kata i‟qada-ya „taqidu-i‟tiqadan 

yang berarti mengikatkan hati. Setelah berbentuk menjadi „aqidah berarti 

keykinan (Ahmad Warson Munawir), „aqdan, i‟tiqadan dan aqidah adalah 

sebuah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat 

mengikat serta mengandung perjanjian yang utuh (Yunahar Ilyas,).21 

Secara terminologis (ishthilahan/istilah), terdapat beberap definisi 

(ta‟rif) antara lain: 
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 Sukarta, Kuliah Aqidah, 2015 (Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam). hlm.4-6 
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a. Menurut Abu Bakar Jabril Al-Jazairy: 

Aqidah adalah sejumlah kebeneran yang dapat diterima secara 

umum (aksioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. 

(Kebenaran) itu dipatrikan (oleh manusia) di dalam hati (serta) diyakini 

kesahihan dan keberadaannya (secara pasti) dan ditolak segala sesuatu 

yang bertentangan dengan kebenaran itu. 

b. Menurut Hasan Al-Banna: 

“Aqa‟id, merupakan bentuk jamak dari kata aqidah, yaitu yang 

diyakini kebenarannya oleh hati (mu) secara mutlak, yang 

mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi sebuah keyakinan yang tidak 

bercampuri sedikitpun oleh keragu-raguan” 

c. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhany: 

Aqidah adalah iman. Iman merupakan pembenaran (keyakinan) 

yang bersifat pasti (tahshidu al-jaaziim) yang sesuai dengan kenyataan 

berdasarkan dalil. 

d. Mahmud Syaltouth: 

Aqidah merupakan cara pandang keyakinan yang harus diyakini 

terlebih dahulu sebelum segala perkara yang lainnya dengan suatu 

keyakinan yang tidak diliputi keraguan dan tidak dipengaruhi oleh 

kesamaran yang menyerupainya. 

e. Muhammad Husein Abdullah: 

Aqidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam, 

manusia, kehidupan, serta hubungan semuanya dengan sebelum 
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kehidupan (Sang Pencipta) dan setelah kehidupan (Hari Kiamat), serta 

tentang hubungan semuanya dengan sebelum dan setelah kehidupan 

(syari‟at dan hisab). 22 

3. Pengertian Aqidah Islam  

Menurut bahasa, aqidah berasal dari bahasa Arab: „aqada-ya‟ 

qidu-uqdatan-wa „aqidatan. Artinya ikatan atau perjanjian, maksudnya 

sesutau yeng menjadi tempat bagi hati dan hati nurani terikat kepadanya. 

Perjanjian dan penegasan sumpah disebut „aqdu. Jual beli pun 

disebut „aqdu (transaksi) yang mengikat. Termasuk juga sebutan „aqdu 

untuk kedua ujung baju, karena keduanya saling terikat. Juga termasuk 

sebutan „aqdu untuk ikatan kain sarung karena diikat dengan mantap. 

Adapun yang dimaksud dengan Akidah Islam adalah kepercayaan 

yang mantap kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab Suci-Nya, hari 

khir, qadar yang baik dan yang buruk serta seluruh muatan Al-Quran Al-

Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah berupa pokok-pokok agama, 

perintah-perintah dan berita-beritanya, serta apa saja yang disepakati oleh 

generasi Salafush Shalih (ijma‟), dan kepasrahan total kepada Allah Ta‟ala 

dalam hal keputusan hukum, perintah, takdir, maupun syara‟, serta 

ketundukan kepada Rasulullah SAW. Dengan cara mematuhi, menerima 

keputusan hukumnya dan mengikutinya. Dengan kata lain, akidah Islam 

adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh 

setiap muslim berdasarkan dalil naqli dan aqli (nash dan akal). 23 

                                                             
22

 Ibid.hlm.4-6 
23

Rosihin Anwar, Akidah Akhlak, 2014 (CV Pustaka Setia). hlm.13-25 
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4. Dasar Akidah Islam 

Dasar akidah Islam ini adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Di dalam 

Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan pokok akidah, yang 

dalam Al-Quran, akidah ini identik dengan keimanan, karena keimanan 

merupakan pokok-pokokn dari akidah Islam. Ayat Al-Quran yang memuat 

kandungan akidah Islam, antara lain: 

                      

                           

                   

 

Artinya: 

“Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya 

dari Tuhan-Nya, demikian pula orang-orang yang beriman.Semuanya 

beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya. 

(mereka menyatakan), „kami tidak membeda-bedakan antara 

seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya‟, dan mereka 

mengatakan, „kami dengar dan kami taat‟. (Mereka berdoa), 

„Ampunilah kami, ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat 

kembali‟. (Q.S. Al-Baqarah (2): 285) 

 

Dalam sebuah hadist riwayat Muslim disebutkan, 

Artimya: 

“Hendaklah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan hendaklah engaku beriman 

kepada qadar ketentuan baik dan buuruk.” (H.R. Muslim). 
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5. Tujuan Akidah Islam 

Tujuan Akidah Islam adalah: 

a. Memupuk dan mengemba ngkan potensi-potensi ketuhanan yang ada 

sejak lahir 

b. Menjaga manusia dari kemusyrikan 

c. Menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan 

6. Keistimewaan Akidah Islamiyah 

Menurut Syeikh Muhammad Ibrahim Al-Hamd, Akidah Islam yang 

tercermin di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamma‟ah memiliki sejumlah 

keistimewaanyang tidak dimiliki oleh akidah mana pun. Hal ini tidak 

mengherankan karena kaidah tersebut diambil dari wahyu yang tidak 

tersentuh kebatilan dari arah mana pun datangnya. Keistimewaan tersebut, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Sumber pengambillannya adalah murni 

b. Berdiri di atas fomdasi penyerahan diri kepada Allah dan Rasul-Nya 

c. Sesuai dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat 

d. Jelas, mudah, dan terang 

e. Bebas dari kerancuan, paradoks, dan keburukan 

f. Umum, universal dan berlaku untuk segala Zaman, tempat, umat, dan 

keadaan 

g. Kokoh, stabil,dankekal 

h. Mengangkat derajat para penganutnya 

i. Menjadi penyebab hadirnya pertolongan, kemenangan, dan kemapanan 
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j. Selamat dan sentosa24 

E. Pembelajaran Akhlak 

Akhlak merupakan pondasi yang utama pembentukan pribadi manusia 

seutuhnya. Pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang 

berakhlak, merupakan hal yangharus dilakukan. Pembinaan akhlak di sekolah 

harus dilakukan secara teratur danterarah agar siswa dapat mengembangkan 

dan empraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.25 

Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan dalam Undang-

Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 

dijelaskan bahwa.  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengemban 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”(UU Sisdiknas No.20 tahun 2003). 

 

Berdasarkan Undang-undang di atas jelas tergambarkan bahwa salah 

satu dari tujuan dari pendidikan Nasional adalah agar peserta didik dapat 

mengembangkan potensinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengedalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak muliaserta keterampilan 

yang tidak hanya diperlukan dirinya tetapi juga untuk masyarakat, Bangsa dan 

Negara.  

Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar dalam ajaran 

Islam. Akidah, syariah dan ahklak merupakan hal yang saling berkaitan dan 

                                                             
24

 Rosihin Anwar, Akidah Akhlak,Keistimewaan Akidah Islamiyan, 2014 (CV Pustaka 

Setia), hlm. 16=17 
25

Selly Sylviyanah, Pembinaan Akhlak Mulia Pada Sekolah Dasar, 2012 (Jurnal 

Tarbawi), vol. 1, Nomor 3, September 201, hlm. 192 
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tidak dapat terpisahkan. Akhlak merupakan bauh yang dihasilkan dari proses 

penerapan akidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlak merupakan 

kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah pondasi dan bangunan dan 

bangunnanya kuat. Jadi mugkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang 

jika dia tidak memiliki akidah dan syariah yang baik.26 

F. Peran guru pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter 

Perdebatan yang mungkin belum dan tidak akan pernah berhenti di 

kalangan kita tentang seputar peranan pendidikan akidah akhlak bagi 

pembentukan karakter. Negara kita berlandaskan Pancasila dimana sila 

pertama adalah menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Intinya adalah Negara kita bukan atheis tetapi Negara yang 

religious yang menjadikan sila pertama dai Pancasila tersebut sebagai core/inti 

dari eempat sila yang lainnya. 

Mantan Presiden RI pertama Soekarno berulang-ulang menegaskan: 

“agama adalah unsur mutlak dalam National and Character building”. Dalam 

konteks ini agama merupakan landasan yang kokoh bagi pendidikan karakter 

atau dengan kata lain agama merupakan sumber nilai pendidikan karakter. 

Hal di atas berbeda dengan pendapat salah satu pemikir pendidikan 

karakter kontemporer dan pendidikan agama semestinya dipisahkan dan tidak 

dicampuradukan.Menurutnya, pendidikan karakter tidak ada urusannya 

dengan ibadah dan do‟a-do‟a yang dilakukan dalam lingkungan sekolah, atau 

promosi anti aborsi oleh kalangan agama tertentu atau menerapkan ajaran-

                                                             
26

Ibid, hlm. 192 
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ajaran konservatif atau liberal dalam diri anak didik. Ia memisahkan 

pendidikan karakter dengan pendidikan agama, agama memiliki pola 

hubungan vertikal antara seorang pribadi dengan keahlian (individu dengan 

yang Ilahi) sedangkan pola pendidikan karakter adalah horizontal antar 

manusia dalam masyarakat (individu dengan individu lain). 

Dalam konteks pendidikan Islam pemisahan semacam itu tidak tepat 

mengingat karakter atau akhlak dalam Islam tidak hanya berdimensi 

horizontal tetapi juga vertical. Oleh karena itu pendidikan agama sebenarnya 

berperan besar dalam rangka pendidikan karakter.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
27

 Dewi Prasari Suryawati, implementasi pembelajaran akidah akhlak terhadap 

pembentukan karakter siswa di MTS Negeri Semanu Gunung KIdul , 2016(Jurnal pendidikan 

Madsarash), vol. 1, Nomor 2, hlm. 314 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitiian kualitatif, sebab itu 

pendekatan yang dilakukuan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif. 

Maksudnya adalah dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi 

lainnya.28 Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ingin 

menggambarkan realitas empiric dibalik fenomena yang ada secara mendalam, 

rinci dan tuntas.29Oleh karena itu, pendekatan ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan mencocokkan antara realitas empiric dengan teori yang telah 

berlaku, dengan menggunakan metode deskriptif. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan suatu 

interaksi antara peneliti dengan objek yang akan diteliti. Kehadiran peneliti 

mutlak diperlukan, karena salah satu ciri penelitian kualitatif dalam 

pengumpulan data selalu harus dilakukan oleh peneliti sendiri.30 Jadi 

kehadiran peneliti merupakan rutinitas utama bagi peneliti yang akan 

mengumpukan data sebagai autentik data dalam penelitian ini 

                                                             
28

 Lexy J Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 1993 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), hlm. 5 
29

 M. Nazir, Metode Penelitian. 1988 (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 66 
30

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi 2006 (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, Cetakan ke-13), hlm. 13 
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C. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Madrasah Ibtidaiyah An-

Najah Sesela Gunung Lombok Barat yang terletak di pinggir jalan raya. 

Alasan peneliti memilih sekolah tersebut karena jenjang pendidikan tersebut 

yang dimulai dari TK, MI, MTS, dan MA lokasinya yang sangat strategis, 

dekat dengan rumah peneliti. 

D. Sumber Data 

Menurut Suharmi Arikunto yang dimaksud sumber data dalam 

penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh. Sedangkan menurut 

Lofland, yang dikutip oleh Moleong, sumber utama data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. 

2. Data Sekunder 

Data sekuder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan geografis 

suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data 

mengenai persediaan pangan suatu daerah dan sebagainya. 
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E. Teknik Pengumpula Data 

1. Metode observasi 

Metode observasi adalah suatu cara penelitian yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, Sutrisno hadi mengatakan “observasi adalah 

metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena yang diteliti.31 Metode ini dilakukan untuk 

mengetahui secara langsung situasi lingkungan dan tempat penelitian. 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrumen, metode ini juga tidak hanya mencatat suatu petunjuk yang 

diperoleh di lapangan melainkan juga untuk mengadakan penilaian 

kedalam suatu skala bertingkat. Ada beberapa alasan mengapa dalam 

penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya 

1) Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, 

karena pengalaman secara langsung merupkan alat yang ampuh untuk 

mengetes suatu kebenaran. 

2) Tehnik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan sebenarnya. 

3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan 

yang langsung diperoleh dari data 

                                                             
31

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, 2000 (Yogyakarta: Andi), hlm. 136 
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4) Tehnik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami 

situasi-situasi yang rumit.32 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, kondisi media pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak, serta prasarana yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah An-Najah Sesela Gunung Sari Lombok Baratdan 

pproses pembelajaran Akidah Akhlak 

2. Metode wawancara (Interiew) 

Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang 

dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang akan diwawancarai 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Namun perlu diingat 

bahwa wawancara bukan upaya sekedar tanya jawab untuk memperoleh 

informasi saja melainkan juga upaya untuk memperoleh kesan dari 

responden, memancing jawaban responden, menilai kebenaran jawaban 

yang diberikan dan bilamana perlu memberikan penjelasan tentang 

pertanyaan yang diajukan. Agar tanya jawab dapat berlangsung dengan 

lancer, maka terciptanya rapport antara pewawancara responden sangat 

penting artinya. Menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu upaya 

menciptakan rapport. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah 

melainkan memerlukan suatu keterampilan khusus, oleh karena itu 

sebelum menjadi pewawancara seseorang perlu mendapat pelatihan.33 
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 Lexy J Moleong, Op.rit, 126 

33
 Sandjaja, dan Albertus  Heriyanto, Panduan Penelitian, 2006 (Jakarta: Indonesia), hlm. 

145 
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1) Langkah-langkah Wawancara 

Lincolnand Guba dalam Sanapiah Faisal, mengemukakan ada 

tujuh langkah dalam penggunaan wawncara untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif, yaitu 

a) Menciptakan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan 

b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan 

c) Mengawali atau membuka alur wawancara 

d) Melangsungkan alur wawancara 

e) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 

f) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

g) Mengindentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 

diperoleh.34 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pemgumpul data telah mengetahui dengan 

informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatifjawabannya pun 

telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. 

Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 2015 (Bandung: Alfabeta), hlm. 322 
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menggunakan beberapa pewawancara mmpunyai keterampilan yang 

sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.35 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi, yaitu metode data dengan mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, 

suratkabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.36 

Metode ini lebih mudah dibanding dengan metode lain karena apabila ada 

kekeliruan dalam penelitian sumber datanya tidak berubah dan dalam 

metode dokumentasi yang diamati adalah benda mati. 

Keutamaan dari metode dokumentasi adalah sebagai “bukti” untuk 

suatu pengkajian, metode ini sesuai dengan penelitian kualitatif karena 

sifatnya yang alamiah sesuia dengan konteks, metode ini mudah 

ditemukan dengan kajian isi.Dari keutamaan yang disebutkan di atas 

peneliti menggunakan metode untuk mengumpulkan data. 

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan beberapa 

data yang ada di Madrasah Ibtidaiyah An-Najah Sesela Gunung Sari 

Lombok Barat antara lain: 

1) Struktur organisasi 

2) Visi dan misi sekolah 

3) Kegiatan pengembangan diri siswa 

4) Denah sekolah 

5) Data tentang guru dan pegawai 

6) Data siswa 

                                                             
35

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2005 (Alfabeta : Bandung), hlm. 73 
36

Lexy J Moleong, Op.Cit, hlm. 135 



47 

 

 

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menyusun dan 

mengelola data yang terkumpul sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah 

teknik analisis deskriptif yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, 

yang mana data tersebut berasa dari naskah, wawancara, catatan lapangan, 

foto dan lain-lain.37 Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini 

terkumpul, maka selanjutnya data diolah dan disajikan dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan melalui tahapan-tahapan tertentu, yakni 

identifikasi tentang Peran Guru Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai 

Berkarakter Islami Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Pada Siswa Kelas III 

Mi An-Najah Sesela Gunung Sari Lombok Barat. 

G. Pengecekan dan Keabsahan Temuan 

Pada penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data atau validitas 

merupakan suatu pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan 

kenyataan yang ada.Pengecekan keabsahan data dalam penelitian bertujuan 

untuk memperoleh hasil keshahihan (vasiliditas) dan keandalan (reliabilitas) 

sehingga dapat dipertaggungjawabkan kepada semua pihak. Untuk 

menetapkan data diperlukan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu: 

a. Ketekunan pengamat 

Meningkatkan ketekunan berarti bahwa peneliti mengadakan pengamatan 

dengan lebih teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-

faktor yang menonjol. 
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b. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain.38 Dalam hal ini peneliti dapat me-rechek 

kembali temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai 

sumber, metode, atau teori. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu 

studi sewaktu mengumpulkan data dari berbagai kejadian. 

H. Jadwal Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian kualitatif ini direncanakan terlaksana 

selama 1 bulan 5 hari yang dimulai dari tanggal. Dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

No Rincian kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Observasi lapangan (objek) √         

2 Inditifikasi masalah    √       

3 Konsultasi pra penyusunan proposal   √        

4 Konsultasi pra penyusunan proposal I   √        

5 Konsultasi pra penyusunanproposal II   √        

6 Konsultasi pra penyusunan proposal III    √       

7 Penelitian    √ √      

8 Analisis data   √ √      

9 Penyusunan laporan/hasil penelitian    √ √ √    

10 Yudisium         √  

11 Wisuda          √ 
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