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METODE INTERNALISASI NILAI-NILAI AKHLAK
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DI SMP NEGERI 17 KOTA PALU
Oleh: Abdul Hamid1

Abstrak
Permasalahan Dalam penelitian ini yang diangkat adalah bagaimana gambaran umum akhlak
siswa dan proses internalisasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama
Islam pada siswa di SMP Negeri 17 Kota Palu. Dengan tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan dan menganalisa gambaran umum akhlak siswa dan proses internalisasi
nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada siswa di SMP Negeri
17 Kota Palu. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.
Subyek penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam (PAI), kepala sekolah, dan
siswa SMP Negeri 17 Kota Palu, sedangkan obyek penelitiannya tentang internalisasi nilai-
nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 17 Kota Palu.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak siswa di SMP Negeri 17 Kota Palu, dapat
dikategorikan baik. Indikasinya dapat dilihat dari kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh
para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa kebiasaan atau tradisi yang dilakukan
oleh siswa dalam pembentukan akhlakul karimah diantaranya: akhlak terhadap Allah Swt,
dengan cara menjalankan ibadah sesuai dengan syari’ah, akhlak terhadap Nabi Muhammad
Saw, dengan cara banyak membaca shalawat dan meneladani akhlak Rasulullah, akhlak
terhadap diri sendiri dilakukan dengan cara menanamkan kesopanan dalam kehidupan
sehari-hari, akhlak terhadap sesama siswa dilakukan dengan membangun interaksi yang baik
dan didasarkan pada sikap hormat menghormati, akhlak terhadap alam semesta dilakukan
dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Proses internalisasi nilai-nilai akhlak pada
siswa di SMP Negeri 17 Kota Palu dilakukan dengan dua cara yaitu melalui materi-materi
akhlak dan metode-metode pembentukan akhlak siswa. Kebiasaan yang berorientasi pada
pembentukan akhlakul karimah siswa merupakan implementasi dari materi-materi akhlak
yang diajarkan di SMP Negeri 17 Kota Palu. Secara garis besar materi akhlak siswa tersebut
berkaitan dengan beberapa hal yaitu: akhlak yang berhubungan dengan Allah SWT.,
akhlak hubungannya dengan diri sendiri, akhlak hubungannya dengan ilmu, dan
akhlak kaitannya dengan manusia lainnya. Dan metode-metode yang digunakan dalam
pembentukan akhlak siswa di antaranya metode kedisiplinan, metode latihan dan
pembiasaan, metode keteladanan dan metode ibrah.

Kata Kunci: Nilai-nilai akhlak dan pembelajaran pendidikan agama Islam

1 Penulis adalah adalah Dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Tadulako, Palu.
Beliau bisa dihubungi di hamiduntad@gmail.com
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A. PENDAHULUAN

Di era modern ini, begitu pentingnya nilai dalam menjaga keharmonisan dan
menyelaraskan pembangunan dan kemajuan, maka nilai akhlak harus tetap
dilestarikan dan ditanamkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali, peserta didik.
Salah satu penanaman nilai tersebut adalah nilai pendidikan. Pendidikan didesain
sebaik mungkin agar para peserta didik mampu memahami dan menghayati nilai-
nilai yang diajarkan.

Untuk itulah pendidikan agam Islam (PAI) harus mampu membangun karakter
siswa menjadi lebih baik, yang mencerminkan karakter Islam rahmatan lil’alamin,
yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, toleransi, sosial kejujuran serta tanggung
jawab. Banyaknya persoalan yang terjadi di negara ini antara lain disebabkan oleh
semakin menipisnya nilai-nilai akhlak. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat
untuk tetap memegang teguh pada nilai-nilai tersebut bukanlah suatu perkara yang
mudah, tetapi harus dilakukan. Sebab, tanpa memahami nilai-nilai itu, maka
mustahil seseorang mampu mempraktekkan dalam kehidupannya. Disadari betul
bahwa cara satu- satunya yang paling tepat adalah melalui jalur pendidikan.

Sekolah merupakan suatu institusi pendidikan yang berperan aktif dalam
menanamkan nilai-nilai moral dan keislaman kepada para peserta didik dan harus
memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan nilai ini. Penerapan nilai-
nilai akhlak di sekolah harus dimasukkan kedalam pendidikan di sekolah formal
yakni dengan cara melibatkan semua unsur yang terlibat di lembaga tersebut. Iklim
yang diciptakan harus memberi peluang terjadinya interaksi positif antara
peserta didik dengan nilai-nilai yang akan diinternalisasikan, baik melalui
keteladanan personal, diskusi, maupun proses belajar mengajar dalam arti seluas-
luasnya. Komunikasi pendidik dengan peserta didik harus baik yang mana didasari
pada adanya penerimaan kedua belah pihak. Muatan komunikasi itu juga penting
agar mengarah kepada nilai- nilai yang diinginkan.

Di SMP Negeri 17 Kota Palu, mata pelajaran pendidikan agama Islam
dimasukkan dalam rangka kurikulum sekolah. Mata pelajaran pendidikan agama
Islam diberikan. hal ini menunjukkan besarnya perhatian SMP Negeri 17 Kota Palu
terhadap pendidikan agama. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI),
kegiatan pembelajaran peserta didik tidak hanya difokuskan untuk belajar di
ruang kelas. Guru dan pihak sekolah yang lainnya selalu berusaha menjalin
kerjasama demi meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran. Sehingga setelah
lulus, para peserta didik tidak hanya menguasai ilmu-ilmu umum saja namun
mampu menjadi insan yang mempunyai kualitas keimanan yang kuat serta
komitmen selalu berperilaku terpuji dalam menjalani kehidupannya di zaman
globalisasi yang penuh dengan tantangan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran
agamanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah
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penelitian sebagai berikut:
1) Bagaimana gambaran umum tentang akhlak siswa di SMP Negeri 17 Kota Palu?
2) Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran PAI pada

siswa di SMP Negeri 17 Kota Palu?

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI AKHLAK

1. Pengertian Internalisasi

Internalisasi menurut kamus ilmiah populer yaitu “pendalaman, penghayatan
terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau
kesadaran akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap
dan perilaku.” Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan
sesuatu, yakni merupakan proses pemasukan suatu nilai pada seseorang yang
akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman.

Menurut Muhaimin dalam proes internalisasi yang dikaitkan dengan
pembinaan peserta didik atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau
tahap terjadinya internalisasi yaitu:

a. Tahap transformasi nilai

Tahap tranformasi nilai merupakan komunikasi verbal tentang nilai. Pada
tahap ini guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang
baik kepada siswa, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal tentang nilai.

b. Tahap transaksi nilai.

Tahap transaksi nilai adalah tahapan pendidikan nilai dengan jalan komunikasi
dua arah, atau interaksi antar siswa dengan guru bersifat interaksi timbal balik.
Kalau pada tahap transformasi, komunikasi masih dalam bentuk satu arah, yakni
guru aktif. Tetapi dalam transaksi ini guru dan siswa sama-sama memiliki sifat
yang aktif. Tekanan dari komunikasi ini masih menampilkan sosok fisiknya
daripada sosok mentalnya.

c. Tahap Transinternalisasi.

Tahap Transinternalisasi nilai yakni bahwa tahap ini jauh lebih dalam dari pada
sekadar transaksi. Dalam tahap ini penampilan guru dihadapan siswa bukan lagi
sosok fisiknya, melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya).

Proses internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan
bersedia bersikap menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan
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apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem yang dianutnya. Pada tahap-tahap
internalisasi ini diupayakan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

a) Menyimak,
b) Responding,
c) Organization,
d) Characterization,

2. Pengertian Nilai

Nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi

yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan.4 Artinya nilai
itu dianggap penting dan baik apabila sesuai dengan kebutuhan oleh suatu
masyarakat sekitar.

Tujuan pendidikan baik isinya maupun rumusannya tidak mingkin
ditetapkan tanpa pengertian dan pengetahuan yang tepat tentang nilai-nilai. Islam
memandang adanya nilai mutlak dan nilai intrinsik yang berfungsi sebagai pusat dan
muara semua nilai. Nilai tersebut adalah tauhid (uluhiyah dan rububiyah) yang
merupakan tujuan (ghayah) semua aktivitas muslim. Semua nilai-nilai yang lain
termasuk amal shaleh dalam Islam merupakan nilai instrumental yang berfungsi
sebagai alat dan prasyarat meraih nilai tauhid. Dalam praktik kehidupan justru
nilai-nilai instrumental itulah yang banyak dihadapi oleh manusia, seperti nilai
amanah, kejujuran, kesabaran, keadilan, kemanusiaan, etos kerja dan disiplin. Oleh
karenanya Islam menekankan perlunya nilai-nilai tersebut dibangun pada diri
seseorang sebagai jalan menuju terbentuknya pribadi yang tauhidi.

3. Pengertian Akhlak

Perkataan akhlak dalam bahasa Arab disebut “akhlak” jamak dari kata “khuluk”
yang menurut lughat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat
(internal creation) atau kejadian batin atau dapat juga berarti ciri-ciri watak
seseorang yang dalam bahasa asingnya “the traits of men’s moral character”.
Adapun secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama akhlak antara lain sebagai
berikut:
a. Ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk,

antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia
lahir dan batin.

b. Ilmu akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang
baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan
tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka.
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4. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Akhlak

Sebagai salah satu ciri khas ilmu adalah bersifat pragmatis. Keberadaan suatu
ilmu harus mempunyai fungsi atau faedah bagi manusia. Dengan ditemukan suatu
teori-teori pada ilmu, akan lebih menambah wawasan dalam bertindak atau
berproses. Kegunaan ilmu semata-mata untuk dapat mengetahui rahasia-rahasia di
samping juga dapat diperhitungkan baik dan buruknya suatu langkah yang dijalani.
Menurut Hamzah Ya’kub seperti dikutip Mustofa, hasil atau hikmah dan faedah
dari pendidikan akhlak adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan Derajat Manusia
b. Menuntun Kepada Kebaikan
c. Manifestasi Kesempurnaan Iman
d. Kebutuhan Pokok dalam Keluarga
e. Untuk Mensukseskan Pembangunan Bangsa dan Negara

5. Macam-macam Akhlak

Akhlak mempunyai kedudukan paling tinggi dalam hirarki tamaddun ummat
manusia. Oleh itu, masyarakat yang tidak mempunyai nilai akhlak tidak boleh
dianggap sebagai masyarakat yang baik dan mulia walaupun mempunyai kemajuan
yang dalam bidang ekonomi, teknologi dan sebagainya.Akhlak terbagi menjadi dua:
Akhlak Mahmudah dan Akhlak Madzmumah. Akhlak Mahmudah seperti beribadah
kepada Allah, mencintai- Nya dan mencintai makhluk-Nya karena Dia, dan berbuat
baik serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah dan
memulai berbuat sholeh dengan niat ikhlas, berbakti kepada kedua orangtua
dan lainnya. Sedangkan akhlak madzmumah seperti ujub, sombong, riya', dengki,
berbuat kerusakan, bohong, bakhil, malas, dan lain sebagainya.Akhlak mahmudah
adalah sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang meridhoilahAllah dan
mencintailah keluarga dan seluruh manusia dan diantara kehidupan mereka kepada
seorang muslim. Sebaliknya akhlak madzmumah adalah asal penderitaan di dunia
dan akhirat.

C. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pendidikan merupakan sebuah wahana untuk membentuk peradaban yang
humanis terhadap seseorang untuk menjadi bekal bagi dirinya dalam menjalani
kehidupannya. Muhammad Iqbal menekankan pendidikan Islam untuk membentuk
manusia sempurna, dengan ciri yang diungkapkan sebagai (1) penaka (seakan-akan)
Tuhan, (2) khalifah Allah di muka bumi. Menurut hasil Kongres se-Dunia ke-2
tentang Pendidikan Islam melalui seminar konsep dan kurikulum pendidikan Islam
untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan dari pribadi manusia secara menyeluruh
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melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca
indera. Pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia
seperti sepiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, keilmiahan, bahasa, baik secara
individual maupun kelompok, serta mendorong aspek–aspek itu ke arah
kebaikan dan pencapaian kesempurnaan hidup.

D. METODE INTERNALISASI NILAI-NILAI AKHLAK DI SEKOLAH

Internalisasi dapat dimaknai sebagai penghayatan, atau bisa juga diartikan
sebagai pendalaman. Namun yang dimaksud internalisasi disini adalah pendalaman
atau penghayatan nilai-nilai akhlak yang dilakukan selama siswa-siswi menimba
ilmu di Sekolah. Dengan internalisasi ini diharapkan siswa-siswi terbiasa dengan
segala aktifitas positif yang diberikan di Sekolah.

Dalam upaya menumbuh-kembangkan potensi akhlak siswa, ada beberapa
metode yang dapat dilakukan guru. Metode internalisasi akhlak yang berlaku di
Sekolah diberikan kepada siswa bertujuan agar siswa mempunyai pribadi yang
mantap serta memiliki akhlak yang mulia (akhlak al-karimah).

Adapun beberapa metode yang diterapkan dalam internalisasi di sekolah,
adalah:
1. Metode keteladanan
2. Metode latihan dan pembiasaan
3. Metode mengambil pelajaran
4. Metode pemberian nasehat
5. Metode pemberian janji dan ancaman (targhib wa tarhib)
6. Metode kedisiplinan

E. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini mempunyai ciri khas yang
terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan
dengan keseluruhan kegiatan pada internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap
siswa/peserta didik agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga komponen, yakni: place
(tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). Berkenaan dengan place (tempat)
nantinya peneliti akan terjun langsung ke lapangan yakni di SMP Negeri 17 Kota
Palu, yang beralamatkan di Jalan Trans Palu, Kecamatan Tawaili, Kota Palu,
Sulawesi Tengah. Sedangkan komponen actor (pelaku), maka peneliti akan
mengambil sampel penelitian (responden) menggunakan teknik purposive sampling.
Dalam hal ini setidaknya yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini
(responden) antara lain: Kepala sekolah, Guru PAI, Staf tata usaha, para murid dan
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pelaku lain di SMP Negeri 17 Kota Palu, yang relevan dengan penelitian. Dan
berkenaan dengan aktivitas yang nantinya akan lebih banyak difokuskan pada proses
pendidikan akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) yang ada di
sekolah ini. Dan berkenaan dengan aktivitas nantinya akan lebih banyak difokuskan
pada proses internalisasi nilai pesantren dalam pembelajaran pendidikan agama
Islam yang ada di Sekolah Menengah Pertama ini dan juga menyajikan tampilan
keadaan pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 17 Kota
Palu.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Gambaran Umum Tentang Akhlak Siswa di SMP Negeri 17
Palu

Diketahui bahwasanya gambaran umum tentang akhlak siswa di SMP Negeri 17
Kota Palu, adalah, hal positif dilingkungan sekolah yaitu selalu sebelum memulai
pelajaran dan mengakhiri pelajaran selalu membaca do’a, dan ketika sebelum
mamulai pelajaran diisi dengan membaca juz Amma atau surat-surat pendek dan
juga bersalaman ketika bertemu (antar guru dan siswa), sebagai salah satu proses
internalisasi nilai-nilai islam, sedangkan hal negatifnya yaitu dari guru Bimbingan
Konseling (BK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 K o t a Palu yang
benama Fatmah Nur, S.Pd. Ternyata masih ada siswa yang ketahuan merokok di
lingkungan sekolah, tidak masuk kelas pada saat jam pelajaran dimulai, berkelahi,
dan lain-lain.

Atas dasar ini penulis merasa adanya masalah yaitu. Apakah pembelajaran
pendidikan agama Islam dapat membina akhlak dan perilaku keseharian siswa di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Kota Palu. Dan juga dari guru PAI
SMP Negeri 17 Kota Palu, yakni Bapak Didi Santoso, S.Pd.I, katanya siswa disini
ketika proses belajar mengajar, selalu ramai sendiri dan terkesan menghiraukan apa
yang guru terangkan. Selain itu berdasarkan interview dengan Bapak Amran
Mardjuku, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Palu, mengatakan:

“Peran orang tua dalam mendidik anak belum maksimal keterbukaan orang tua terhadap
sekolah belum maksimal, jika anak melakukan pelanggaran cenderung ditutup-tutupi,
minat belajar siswa masih rendah, siswa malas masuk sekolah”.

Maka dari itu, berdasarkan hasil interview dengan beberapa guru di SMP
Negeri 17 Kota Palu tersebut yang mengacu pada rumusan masalah dapat diperoleh
data bahwa gambaran umum tentang akhlak siswa di SMP Negeri 17 Kota Palu,
adalah sebagai berikut:

“Pada dasarnya proses internalisasi nilai-nilai akhlak terbentuk dari kebiasaan atau
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tradisi yang dilakukan oleh para siswa di sekolah. Yang dimaksud tradisi di sini adalah
seperangkat perilaku yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan dan
senantiasa dilakukan, diamalkan, dipelihara dan dilestarikan di lingkungan SMP
Negeri 17 Kota Palu.”

Dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya akhlak siswa
di SMP Negeri 17 Kota Palu, dapat dikategorikan cukup baik, yang mana
indikasinya dapat dilihat dari kebiasaan atau tradisi yangn dilakukan oleh siswa
dalam kegiatan sehari-hari seperti yang sudah dijelaskan diatas.

2. Analisis Proses Internalisasi Nilai-nilai Akhlak pada Siswa melalui
Pembelajaran PAI di SMP Negeri 17 Kota Palu

Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti
peroleh di lapangan selama melakukan penelitian di SMP Negeri 17 Kota Palu,
menunjukkan, bahwa tujuan dari internalisasi nilai-nilai akhlak yang dilakukan oleh
pihak sekolah adalah membentuk siswa memiliki akhlakul karimah atau akhlak
yang terpuji/mulia dan dapat diaplikasikan dalam tingkah laku dan kehidupan
sehari-hari para siswa.

Internalisasi nilai-nilai akhlak di SMP Negeri 17 Kota Palu, sudah diterapkan
sekitar 10 tahun yang lalu yang tertuang dalam kegiatan sehari-hari siswa.
Internalisasi nilai-nilai akhlak memiliki peranan yang penting dalam membentuk
tingkah laku siswa, karena SMP Negeri 17 Kota Palu, selain mencetak para
lulusan yang memiliki intelektual tinggi juga diimbangi memiliki akhlakul
karimah yang kuat dalam diri siswa.

Dalam konsep internalisasi nilai-nilai akhlak di SMP Negeri 17 Kota
Palu, terdapat tahapan-tahapan yang dilalui dalam Internalisasi, diantaranya
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pendidikan nilai melalui beberapa tahapan, sekaligus menjadi tahap

terbentuknya internalisasi yaitu:
1) Tahap Transformasi Nilai.

Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik
dalam menginformasikan nilai–nilai yang baik dan yang kurang baik. Pada
tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik.
Transformasi nilai ini sifatnya hanya pemindahan pengetahuan dari
pendidik ke siswanya. Nilai-nilai yang diberikan masih berada pada ranah
kognitif peserta didik dan pengetahuan ini dimungkinkan hilang jika ingatan
seseorang tidak kuat. Di SMP Negeri 17 Kota Palu, Bapak Didi Santoso
selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengajarkan/ menginformasikan
materi PAI tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, seperti pada
materi kelas 8 yaitu “Rendah hati, hemat, dan sederhana membuat
hidup lebih mulia”.
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2) Tahap Transaksi Nilai
Pada tahap ini pendidikan nilai dilakukan melalui komunikasi dua

arah yang terjadi antara pendidik dan peserta didik yang bersifat timbal balik
sehingga terjadi proses interaksi. Dengan adanya transaksi nilai pendidik
dapat memberikan pengaruh pada siswanya melalui contoh nilai yang telah
ia jalankan. Di sisi lain siswa akan menentukan nilai yang sesuai dengan
dirinya.

Di SMP Negeri 17 Kota Palu ini, Bapak Didi Santoso selaku
guru PAI SMP Negeri 17 Kota Palu, tidak hanya menyajikan informasi
tentang nilai akhlak yang baik dan yang buruk, tetapi juga terlibat untuk
melaksanakan dan memberikan contoh amalan yang nyata tentang materi
“Rendah hati, hemat dan sederhana”, dan siswa diminta memberikan respons
yang sama, yang menerima dan mengamalkan nilai itu.

c) Tahap Tran-internalisasi
a. Mengetahui (knowing).
b. Mampu melaksanakan atau mengerjakan yang ia ketahui (doing)
c. Menjadi seperti yang ia ketahui (being)

b. Aspek-aspek Sasaran yang Perlu Dikembangkan dalam Internalisasi Niali-
Nilai Akhlak
1) Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan
2) Lingkungan
3) Keteladanan
4) Pembiasaan

c. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Internalisasi Nilai-nilai Akhlak
dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri 17 Kota Palu
1) Faktor Pendukung Internalisasi Nilai-nilai Akhlak
2) Faktor Intern (dari dalam)
3) Faktor Ekstern (dari luar)

d. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan
Internalisasi Nilai-nilai Akhlak dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri 17
Kota Palu

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)
Usaha preventif guru Agama dalam menanggulangi kendala- kendala dari

proses internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap siswa bertujuan untuk mencegah
agar jangan sampai terjadi penyimpangan nilai-nilai akhlak yang sama dengan
siswa lainnya. Selain itu usaha ini juga bertujuan untuk menghindarkan
siswa dari berbagai bentuk pennyimpangan nilai-nilai akhlak lainnya yang
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bukan tidak mungkin akan mempengaruhi perkembangan anak. Dalam
menaggulangi kendala-kendala siswanya, guru Agama berkewajiban untuk
melakukan langkah- langkah prefentif yaitu:
a. Pemberian Pendidikan Agama

Pendidikan agama yang diberikan di sekolah berfungsi sebagai
“pengembang, penyalur, perbaikan, pencegahan, dan pengalaman serta berfungsi
sebagai pengajaran”. Dengan pemberian pendidikan agama supaya siswa dapat
atau bisa mengembangkan secara optimal keimanan dan ketaqwaan mereka pada
agamanya masing-masing. Dengan pemberian pendidikan agama.

2. Tindakan Represif (Menghambat)
a. Diberi nasehat dan peringatan secara lisan dan tulisan
b. Mengadakan pendekatan kepada orang tua/wali murid
c. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat

3. Tindakan Kuratif (Penyembuhan) dan Rehabilitasi (Perbaikan)
Adapun langkah-langkah yang di tempuh oleh guru Agama adalah:

a. Langkah penanganan secara umum, yang meliputi antara lain:
1) Memberi teguran dan nasehat kepada siswa yang bermasalah dengan

menggunakan pendekatan keagamaan,
2) Memberi perhatian khusus kepada siswa yang bersangkutan, yang

dilakukan secara wajar agar tidak menyebabkan kecemburuan sosial,
3) Menghubungi orang tua/wali perihal kendala-kendala internalisasi nilai-

nilai akhlak pada siswanya, agar mereka mengetahui perbuatan putra-
putrinya.

b. Langkah penanganan secara khusus oleh Guru PAI dibantu dengan
Guru BK mereka bersama-sama melakukan penanganan khusus dengan
pendekatan kasus perkasus secara individual. Hal-hal yang dilakukan
oleh guru dan PAI dan guru BK yang berkaitan dengan masalah ini
antara lain:
1) Untuk mengatasi timbulnya kendala-kendala internalisasi nilai nilai

akhlak pada siswa yang kurang perhatian dari orang tua.
2) Kendala-kendala internalisasi nilai-nilai akhlak pada siswa akibat

pengaruh lingkungan

G. PENUTUP

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, berikut ini akan
disimpulkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:
1. Gambaran u mum a khlak siswa di SMP Negeri 17 Kota Palu, yakni dapat

dikategorikan cukup baik. Indikasinya dapat dilihat dari kebiasaan atau tradisi
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yang dilakukan oleh para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa
kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh siswa dalam pembentukan akhlak
karimah diantaranya: akhlak terhadap Allah SWT dengan cara menjalankan
ibadah sesuai dengan syari’ah, akhlak terhadap Nabi Muhammad SAW. dengan
cara banyak membaca shalawat dan meneladani akhlak Rasulullah, akhlak
terhadap diri sendiri dilakukan dengan cara menanamkan kesopanan dalam
kehidupan sehari-hari, akhlak terhadap sesama siswa dilakukan dengan
membangun interaksi yang baik dan didasarkan pada sikap hormat menghormati,
akhlak terhadap alam semesta dilakukan dengan cara menjaga kebersihan
lingkungan.

2. Proses internalisasi nilai-nilai akhlak yang diterapkan pada siswa di SMP
Negeri 17 Kota Palu, pada dasarnya dilakukan dengan melalui dua cara yaitu
dengan cara memberikan materi-materi akhlak yang sesuai dengan mata
pelajaran PAI dan menggunakan metode-metode yang dapat membantu
pembentukan akhlakul karimah.
Sedangakan metode yang digunakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai
akhlak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di SMP Negeri 17
Kota Palu, adalah dengan menggunakan 4 metode yaitu: Keteladanan dengan
memberikan contoh-contoh sikap teladan, Pembiasaan dengan membiasakan diri
terhadap segala kegiatan di sekolah, Pengawasan dan nasehat yaitu dengan
memberikan perhatian kepada siswa ketika ada siswa yang kurang memahami
pengetahuan agama, sehingga siswa yang kurang tanggap tentang pengetahuan
agama diberikan bimbingan secara khusus oleh para guru, dan kemudian juga
Hukuman yakni sangsi yang diterima siswa jika melakukan kesalahan atas
perbuatannya.
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