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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti menguraikan dan menjelaskan isi dari sekripsi ini. Maka 

peneliti akan menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul sekripsi ini. 

“Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Peserta Didik Di MIN 5 Bandar Lampung 

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung”. Untuk menghindari tentang 

kesalah pahaman terhadap pengertian dari judul penelitian serta untuk memudahkan 

dalam pemahaman dari judul penelitian lapangan ini akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Internalisasi 

Internalisasi adalah proses atau menunjukan proses, dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia akhiran-isasi memiliki pengertian proses. Sehingga 

internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses, penghayatan, 

pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, 

bimbingan dan sebagainya. 

2. Nilai-Nilai 

Nilai-nilai berasal dari bahasa latin vale’re yang artinya berguna, 

mampu, berdaya, bermanfaat, berlaku, sehingga nilai diartikan dan dipandang 

sebagai sesuatu yang baik. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal 

itu dapat disukai, diinginkan, dikejar, dihargi, berguna dan dapat membantu 

orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.
2
 

3. Karakter 

Karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu seseorang 

yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. Pengertian karakter, watak 

dan kepribadian memang sering tertukar-tukar dalam penggunaannya. 

Dikarenakan itu, tidak heran jika dalam penggunaannya seseorang terkadang 

sering tertukar meyebutkan karakter, watak dan kepribadian. Ketiga istilah 

tersebuat memang memiliki kesamaan yaitu sesuatu asli yang ada dalam diri 

individu seseorang yang cenderung menetap secara permanen. 

4. Peserta Didik 

Menurut undang-undang No. 29 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa: “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, dan jenjang pendidikan tertentu. Peserta didik adalah 

pelajar, murid pada sekolah dasar dan menengah”. 

 

                                                             
2
Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT Sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-ke2,2013), h. 

56. 



2 
 

 
 

5. MIN 5 Bandar Lampung 

MIN 5 Bandar Lampung adalah tempat penulis melakukan penelitian 

yang dimana MIN 5 Bandar Lampung merupakan lembga pendidikan formal 

tingkat dasar yang mengajarkan nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai 

pengetahuan umum dan bertujuan untuk mencetak peserta didik yang 

berakhlaqul karimah dan memiliki pemahaman serta penegtahuan umum. Poko 

bahasan proposal ini adalah penelitian tentang Internalisasi Nilai-Nilai Karakter 

Peserta Didik Di Min 5 Bandar Lampung Kecamatan Sukarame Kota Bandar 

Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari semakin 

mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. Terlebih dengan 

dirasakannya berbagai pertimpangan hasil pendidikan diliahat dari perilaku lulusan 

pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan seks bebas pada 

kalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan dan pembulian oleh 

pelajar. Pendidikan karakter itu sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru 

lagi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan pada awal kemerdekaan, masa orde baru, 

masa orde lama, dan kini orde reformasi telah banyak langkah-langkah yang sudah 

dilakukan dalam upaya pendidikan karakter dengan nama dan bentuk yang berbeda-

beda.
3
  

Pendidikan karakter masih digabungkan dalam mata pelajaran agama dan 

diserahkan sepenuhnya kepada guru agama. Pelaksanaan pendidikan karakter 

kepada guru agama saja tidak menjamin pendidikan karakter tersebut akan berhasil. 

Maka dengan begitu perlu kesadaran dan tanggung jawab orang tua untuk selalu 

mengawasi dan mengajarkan hal-hal yang dapat menanamkan karakter.
4
 Semua 

perilaku negative masyarakat Indonesia baik yang terjadi kalangan pelajar ataupun 

mahasiswa maupun kalangan yang lainnya, jelas ini menunjukan kerapuhan 

karakter yang cukup parah. Pelaksanaan pendidikan karakter tidaklah hanya 

diserahkan kepada guru agama saja, karena dalam pelaksanaan pendidikan hatrus 

dipikul oleh semua pihak, termasuk kepala sekolah, para guru, staf tata usaha, 

tukang sapu, penjaga kantin, dan bahkan orang tua di rumah.
5
 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional sesuai 

Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008 pasa 3: 

“Pendidikan Nasional berfusngsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak secara pradaban bangsa untuk berkembangnya potensi peserta 

                                                             
3
 Agus  Wibowo  dan  Gunawan,  Pendidikan  Karakter  Pendidikan Berbasis 

Kearifan Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 12. 
4
 Suyadi,  Strategi  Pembelajaran  Pendidikan  Karakter,  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2020), h. 24. 
5
 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, dan Langkah 

Praktis, (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 16 
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didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhn Yang Maha 

Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
6
 

Sejalan dengan tujuan pendidikan national tersebut, pendidikan Agama 

Islam juga mempunyai tujuan yang sama, hal ini sesuai dengan yang dianjurkan 

Allah SWT, dalam Surat Al-Alaq ayat 1-5:
 
 

                                           

                  

 Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,  Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
 

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa pendidikan karakter telah 

diperintahkan oleh Allah SWT sejak zaman Rasulullah SAW. Dimana Allah telah 

memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca dan menulis. Membaca dan 

menulis merupakan yang pertama yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya, 

kemudian setelah dapat membaca dan menulis, manusia baru melangkah ketingkat 

proses mengetahui hal-hal yang belum diketahui.
 7

 

Penjelasan diatas pendidikan karakter haruslah diberikan disetiap jenjang, 

termasuk disekolah harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan 

tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik 

sehingga mereka mampu untuk bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan 

berinteraksi dengan baik terhadap masyarakat. Krisis pendidikan yang dialami oleh 

bangsa Indonesia ini merupakan masalah yang perlu dihadapi. Masalah yang 

terjadipun sangat beragam mulai dari aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi 

serta aspek lainnya. Menurut pakar pendidikan Arif Rahman, seperti dikutip dalam 

buku Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, sampai saat ini masih ada yang 

keliru dalam dunia pendidikan di tanah air. Menurut titik berat pendidikan masih 

lebih banyak pada masalah kognitif saja tanpa mengabaikan terhadap aspek yang 

lainnya. Penentu terhadap kelulusan sekolah pun masih lebih banyak pada prestasi 

akademik dan kurang memperhitungkan terhadap karakter dan budi pekerti para 

                                                             
6
 Muhammad Isnaini, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Di Madrasah”, 

Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1, No 6 (November, 2018), h. 445 
7
Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: CV. Asy Syifa, 2020), 

h. 597. 
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peserta didik. Karena karakter tidak hanya terbentuk di sekolah saja, tetapi faktor 

lingkunagn ruamah, serta didikan orang tua juaga berpengaruh.
8
 

Pendidikan karakter merupakan dinamika pengmbangan kemampuan yang 

berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internaisasi nilai-nilai 

sehingga menghilangkan diposisi aktif, stabil dalam individu. Dinamika ini 

membuat pertumbuhan individu semakin utuh, unsur-unsur ini menjadi dimensi 

yang menjiwai proses formasi setiap individu. Pendidikan karakter bukan sekedar 

mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, pendidikan karakter 

mengajarkan lebih dari itu, dalam pendidikan karakter menanamkan kebiasaan-

kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga membuat peserta didik menadi 

paham tentang mana yang benar dan mana yang salah, mampu merasakan nilai 

yang baik dan bisa melakukannya.  

Pendidikan karakter bisa disebut juga dengan pendidikan yang memberikan 

tauladan yang dapat merubah karakter anak didiknya menjadi manusia yang 

mengenal potensi dan karakternya sebagai makhluk tuhan dan makhluk sosial. 

Akan tetapi hingga hari ini kenyataannya sekolah masih dihadapkan pada sejumlah 

persoalan salah satunya fenomena tentang kondisi moral atau akhlak generasi muda 

yang rusak, situasi sosial, kultural masyarakat kita akhir-akhir ini memang semakin 

mengkhawatirkan. Ada berbagai macam peristiwa dalam pendidikan yang semakin 

merendahkan harkat dan dearajat manusia. Hancurnya nilai-nilai moral, 

merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas telah terjadi dalam lembaga 

pendidikan kita. Maka sanagat diperlukannya penanaman nilai-nilai karakter pada 

usia dini agar ketika dewasa dapat menjadi pribadi yang baik akhlak dan 

prilakunya. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4-6.: 

                                  

                   

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-

rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.9 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa karakter yang tercantum 

adalah karakter orang-orang yang mengerjakan amal sholeh. Karakter inilah yang 

perlu diajarkan kepada para peserta didik agar mereka menjadi manusia yang selalu 

                                                             
8
Arif Rahman, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), 

h. 2 
9
 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: CV. Asy Syifa, 2020), 

h. 478. 
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tunduk dan taat kepada ajaran agama dan menjadi orang-orang yang memiliki 

akhlak yang baik. Selain itu agar mereka menjadi manusia yang selalu teguh dan 

taat terhadap ajaran-ajaran yang dianutnya sehingga mereka menjadi insan yang 

sempurna. Para ahli pendidikan sanggat menaruh perhatian terhadap hubungan 

antara iman dan moral, serta akidah dan perbuatan. Mereka menyatakan bahwa 

perbaikan moral tidak akan terwujud tanpa adannya iman kepada Tuhan.  

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Karakter 

dengan akhlak tidak meimiliki perbedaan yang signifikan, karena keduanya yaitu 

sebagai tindakan yang terjadi karena sudah tertanam dalam pikiran, atau bisa 

disebut sudah kebiasaan, karena karakter juga dapat diartikan sebagaiakhlak atau 

budi pekerti, sehingga karakter bangsa identik dengan akhlak atau budi pekerti 

bangsa.
10

 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter tertentu tidaklah terlepas dari 

indikator yang dapat menunjukan terhadap hasil dari pelaksanaan pendidikan 

karakter itu sendiri. Indikator inilah yang kelak nantinya memberikan gambaran 

tentang keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan karakter yang akan dicapai. 

Adapun indikator dari karakter itu sendiri adalah sebagai berikut: 1) Religius 2) 

Jujur3) Toleransi 4) Disiplin 5) Kerja Keras 6) Kreatif 7) Mandiri 8) Demokratis 9) 

Rasa Ingin Tahu 10) Semangat Kebangsaan 11) Cinta Tanah Air 12) Menghargai 

prestasi 13) Bersahabat/komunikatif 14) Cinta Damai 15) Gemar Membaca 16) 

Peduli Lingkungan 17) Peduli Sosial 18) Tanggung Jawab.
11

 Dari 18 indikator 

diatas penulis mengambil 5 (lima) indikator karakter yang akan dijadikan sebagai 

bahan penelitian di sekolah MIN 5 Bandar Lampung, yaitu: Riligius, Jujur, 

Disiplin, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial. Dengan demikian para peserta didik 

yang disebut berkarakter baik atau unggul adalah mereka yang selalu berusaha 

melakukan hal-hal yang tebaik terhadap Allah SWT, diri sendiri, sesama 

lingkungan, Negara, serta Dunia Interpersonal pada umumnya, dengan 

mengoptimalkan potensi pengetahuan didirnya disertai kesadaran emosi dan 

motivasi. Dalam pemebtukan karakter dan akhlak peserta didik, belum bisa 

langsung baik karena, semua itu tergantung dimana dia bersekolah, lingkungan 

keluarga, lingkungan teman, dan masyarakat. Dengan demikian, untuk 

menanggulangi maslah tersebut maka adanya perhatian khusus kepada peserta didik 

agar lebih baik dari pihak guru dan orang tua peserta didik. Mengenai cara 

                                                             
10

 Ubabuddin, “Konsep Pendidikan Karakter Persefektif Islam”, Jurnal Pendidikan, 

Vol. VII, No. 1 (Mei 2018), h. 93. 
11

Asmaun Sahlan dan Angga Teguh Prastyo, Desain Pembelajaran Berbasis 

Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2018), h. 39. 
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berbicara, cara berpakaian, kedisiplinan, cara bergaul dengan teman dan lain 

sebagainya. 

MIN 5 Bandar Lampung merupakan suatu lembaga pendidikan formal 

tingkat menengah pertama yang ada di Bandar Lampung, yang mengajarkan nilai-

nilai pengetahuan umum dan nilai-nilai islam yang bertujuan mencetak peserta 

didik yang berakhlakul karimah dan memiliki pemahaman dan pengetahuan umum, 

Kementrian Agama, yang menjadi dasar untuk membimbing, membina, mendidik, 

mengajarkan, membentuk sikap mental dan moral perilaku siswa secara Islamai. 

Dengan ini peserta didik diharapkan dapat tumbuh dan menjadi siswa yang sholeh 

dan sholehah. 

Bapak Soleh selaku Guru di MIN 5 Bandar Lampung mengatakan bahwa, 

“untuk meningkatkan karakter peserta didik yaitu dengan cara guru memasukan 

nilai-nilai karakter dalam pembelajaran yang berlangsung, contoh sebelum 

pembelajaran berlangsung peserta didik diwajibkan membaca Al-Qur’an bersama-

sama yang didampingi oleh guru, sehingga secara tidak langsung mereka akan 

terbiasa untuk membaca Al-Qur’an setiap harinya. Membiasakan sholat zuhur dan 

sholat duha berjama’ah di masjid, mengadakan pesantren kilat saat bulan 

Ramadhan, membiasakan infaq setiap hari jum’at, dan membiasakan mengucapkan 

salam saat bertemu dangan guru”.
12

 

Berdasarkan hasi dari observasi yang dilakukan penulis maisih terdapat 

perilaku peserta didik MIN 5 Bandar Lampung yang berperilaku kurang baik yaitu 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel. 1 

Daftar nilai-nilai karakter Peserta Didik di MIN 5 Bandar Lampung 

Tahun 

Pelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 
Bentuk Nilai Dalam Kehidupan Sehari-Hari 

2020/2021 

Riligius 

Sholat dzhur  Berjama’ah, sholat ashar berjama’ah, 

sholat duha berjama’ah, mengantri, infaq, wakaf 

tunai, hapalan alqura’an, mengucapkan salam jika 

masuk kelas. 

Jujur 

Mengakui jika belum mengerjakan PR, Berjanji tidak 

berbohong kepada guru dan teman-teman sekolah, 

tidak mencuri barang milik teman sebangku atau 

orang lain disekolah, memberikan uang sesuai dengan 

harga jajanan di kantin, tidak menyontek saat sedang 

melaksanakn ujian. 

                                                             
12

 Saleh, Guru Akidah Akhlak MIN 5 Bandar Lampung, (Wawancara, 12 Februari 

2020). 



7 
 

 
 

Disiplin 

Masuk sekolah tepat waktu, berbaris dengan tertib, 

berseragam sesuai ketentuan sekolah, menaati tata 

tertib sekolah, mendengarkan pelajaran dengan tekun, 

beribadah tepat waktu, melaksanakan tugas piket, 

duduk dengan rapih, sopan santun. 

Peduli 

Lingkungan 

Infaq, wakaf tunai, membantu teman yg kesusahan 

dalam belajar, membantu mengajari pelajaran yg kita 

bisa kepada teman, meminjamkan alat tulis kepada yg 

membutuhkan, membahas pelajaran yang teman kita 

kurang mampu. 

Peduli 

Sosial 

Gotong royong, tidak merusak tanaman, bersihkan 

kelas, Tidak membuang sampah di sekolah, 

Melakukan piket setiap hari, Tidak merusak fasilitas 

sekolah, Merawat tanaman yang ada di sekolah, 

Merawat fasilitas sekolah. 

Sumber: Hasil Observasi pada saat Pra-Survey MIN 5 Bandar Lampung 

Tahun 2020/2021 

C. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menetapkan fokus 

penelitian “Bagaimana Internalisasi Nilai-nilai Karakter Peserta Didik di MIN 5 

Bandar Lampung Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dan faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian tentang latar belakang masalah di atas maka 

penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Internalisasi Nilai-nilai Karakter Peserta Didik di MIN 5 Bandar 

Lampung Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Internalisasi Nilai-nilai 

Karakter Peserta Didik di MIN 5 Bandar Lampung Kec. Sukarame Kota Bandar 

Lampung? 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Internalisasi Nilai-nilai Karakter Peserta Didik di MIN 5 

Bandar Lampung Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung. 

2. Mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat Internalisasi Nilai-

nilai Karakter Peserta Didik di MIN 5 Bandar Lampung Kec. Sukarame Kota 

Bandar Lampung.  

F. Manfaat Penelittian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 2 hal yang ingin 

dijadikan manfaat kepada beberapa pihak terkait:  
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

tentang Internalisasi Nilai-nilai Karakter Peserta Didik di MIN 5 Bandar 

Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai pengalaman, wawasan dan menambah pengetahuan berfikir kreitis 

dalam melatih kemampuan, untuk memahami dan menganalisi masalah-

masalah pendidikan. Bagi sekolah Sebagai masukan bagi sekolah MIN 5 

Bandar Lampung tentang penelitian yang dapat memajukan sekolah dan 

sebagai bahan informasi bagi guru akhidah akhlak. 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Peneliti Mardiah (2017). Meneliti tentang judul sekripsi “Nilai-nilai Pendidikan 

Karakter Pada Pengembangan Materi Ajar Bahasa Indonesia Di Kelas IV 

Sekolah Dasar”. Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi. Isi yang digunakan untuk menelaah isi dari suatu dokumen. Strategi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi tunggal. Hasil penelitian ini 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1) nilai-nilai pendidikan karakter 

yang ada dalam pengembangan materi ajar bahasa Indonesia antara lain nilai 

karakter religius, nilai karakter pribadi yang baik, nilai karakter kepedulian 

sosial, nilai karakter kejujuran, nilai karakter kerja keras, dan nilai karakter 

cinta lingkungan; 2) Klasifikasi pengembangan materi ajar bahasa Indonesia 

yang mengandung nilai-nilai pendidikan adalah, a) Ideologi; disiplin, hokum 

dan tata tertib, mencintai tanah air, demokrasi, mendahulukan kepentingan 

umum, berani, setiakawan, solidaritas, rasa kebangsaan, patriotic, warga Negara 

produktif, b) Agama; imam kepada tuhan yang maha Esa, taat pada perintah 

tuhan, cinta agama, patuh pada ajaran agama, berakhlak, berbuat kebajikan, 

suka menolong, dan bermanfaat bagi orang lain, berdoa dan bertawaka. 

2. Peneliti Qurrota A’yun (2017). Meneliti tentang judul sekripsi “Internalisasi 

Nilai-Nilai Karakter Peserta Didik Dalam Ekstrakurikuler Hadrah Di Man 

Purwokerto 2”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif 

dengan mengambil tempat penelitian di MAN Purwokerto 2. Subjek dalam 

penelitian ini adalah kepala madrasah, guru dan peserta didik. Pengumpulan 

data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data menggunakan teknik analisis 

data model Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

internalisasi nilai-nilai karakter peserta didik dalam ekstrakurikuler hadrah di 

MAN Purwokerto 2 terealisasikan dengan baik. Didalamnya terdapat sembilan 

nilai karakter yang diinternalisasikan. Adapun sembilan nilai tersebut yaitu; 
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Religius, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Rasa Ingin Tahu, Kreatif, 

Menghargai Prestasi, Peduli, dan Tanggung Jawab. 

3. Peneliti Novia Juwita (2019). Meneliti tentang judul sekripsi “Internalisasi 

Nilai-Nilai Karakter Islami Siswa Melalui Program Imtaq Di SMPN 16 Kota 

Bengkulu”. Metode penelitian yang digunakan kualitatif partisipan dengan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

Analisis Data Yang Digunakan Yakni Analisis Miles & Huberman Yaitu 

Terdiri Dari Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Internalisasi Nilai-

Nilai Karakter Islami Siswa Melalui Program Imtaq SMPN 16 Kota Bengkulu 

sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari terlaksananya program 

tersebut sesuai dengan jadwal yang ada dan siswa yang diberi tugas 

menjalankan tugas dengan baik adapun faktor pendukung program ini yakni 

dari perlakuan pihak sekolah terhadap kegiatan ini yaitu seperti menyediakan 

tempat dan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan imtaq siswa 

bisa diajak kerjasama ketika proses penugasan dalam pelaksanaan Imtaq. 

Sedangkan faktor penghambatnya yakni faktor eksternal terutama lingkungan 

sosial (sekolah dan keluarga). Hal ini terlihat dengan tidak maksimalnya prilaku 

anakanak disekolah. 

4. Peneliti Mokhammad Asfiani (2019). Meneliti tentang judul 

sekripsi “Internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada pembelajaran kitab 

mukhtasar ihya ulumiddin di tingkat aliyah dalam pembentukan karakter santri 

pondok pesantren salafiyah pasuruan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. 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. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pembelajaran Kitab Mukhtasar Ihya Ulumiddin sarat akan nilai-nilai karakter 

dan dapat membentuk karakter pada santri, hal ini dilihat dari sikap dan tingkah 

laku santri sehari-hari didalam pesantren. Dan yang diharapkan santri dapat 

menjadi suri tauladan dan bermanfaat nanti setelah keluar dari pondok. 

5. Peneliti Errina Usman (2018). Meneliti tentang judul sekripsi “Internalisasi 

Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Akhlak Di Pondok Pesantren 

Fadllillah Sidoarjo”. menggunakan penelitian kulaitatif diskriptif, dengan 

pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi (pengecekan 

data). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data 

(memilah data), display data (penyajian data) dan verifikasi data (penarikan 

kesimpulan). Kajian ini menghasilkan temuan: 1) Pembelajaran akhlak di 

pondok pesantren Fadllillah memiliki komponen-komponen meliputi tujuan 

pembelajaran akhlak, materi pembelajaran akhlak, metode pembelajaran 
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akhlak, media pembelajaran akhlak, dan evaluasi pembelajaran akhlak. 2) 

Internalisasi nilai-nilai karakter Pondok Pesantren Fadllillah Sidoarjo terurai 

dalam pembelajaran akhlak yang disampaikan oleh ustadz dan ustadzah sebagai 

tahap transformasi nilai, dan komunikasi dua arah seusai materi disampaikan 

terjalin interaksi antara ustadz dan santri maka disebut dengan tahap transaksi 

nilai, serta perilaku ustadz yang dilihat santri menyesuaikan apa yang telah 

diajarkannya dan mampu dicontoh oleh santri merupakan tahap 

transinternalisasi nilai, melalui tahap-tahap tersebut internalisasi nilai 

tersalurkan dan terakomodir dengan baik, nilai-nilai yang terinternalisasikan 

meliputi delapan belas nilai-nilai karakter yang terinternalisasikan dalam 

pembelajaran akhlak di dalam kelas, diluar kelas dan pembelajaran akhlak 

dalam aspek pembiasaan. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif yang bertujuan untuk 

mengkaji pembelajaran pada peserta didik yang telah dibina  dengan  pembelajaran  

akidah akhlak  sebagai  internalisasi  nilai- nilai  karakter  di  Sekolah MIN 5 

Bandar Lampung.  Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti 

yang terdalam atas suatu peristiwa atau masalah tertentu dan bukan untuk 

mempelajari dan membuktikan adanya sebab akibat atau korelasi dari suatu 

masalah atau peristiwa.
13  

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini 

mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai  

pengalaman  hidup  mereka  terkait  dengan konsep atau fenomena. Tujuan utama 

dari fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada feomena 

menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal.
14

 Tohirin   mengatakan,   

Penelitian   kualitatif   lapangan   (field research), merupakan penelitian yang 

dimaksud memahami fenomena secara langsung di lapangan tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dengan kata-kata dan bahasa 

pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah.
15

 Penelitian ini terfokus pada pembelajaran akidah akhlak di MIN 5 

Bandar lampung. Dengan Pendekatan fenomenologi peneliti bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh  peserta didik,  yaitu  perilaku,  

persepsi,  motivasi,  tindakan  dan lainnya dengan mendeskripsikan dalam bentuk 

                                                             
13

 Jhon W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain   Rise, terj. Ahmad Lintang 

Lazuardi  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020),  h. 105. 
14

 J.R.  Raco,  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Jenis,  Karakterstik  dan 

Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2019), h. 107. 
15

 Tohirin,   Metode   Penelitian   Kualitatif   dalam   Pendidikan   dan Bimbingan 

Konseling, (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), h. 3. 
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bahasa dan kata- kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode tertentu.
16

  

Metode penelitian kualitatif diartikan secara ilmiah untuk mendapat data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang 

tampak.
17

 Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis katakan bahwa penelitian 

deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjawab pertanyaan apa dengan 

penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala seperti yang dimaksudkan dalam 

permasalahan yang bersangkutan. Selain itu penelitian deskriptif adalah upaya 

menginterpretasikan kondisi yang terjadi dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi. Berkaitan dengan penelitan ini, penulis ingin mendeskripsikan mengenai 

Internalisasi Nilai-nilai Karakter Peserta Didik Pada Pembelajaran Akidah Akhlak 

di MIN 5 Bandar Lampung Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.  

2. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di MIN 5 Bandar Lampung Kecamatan 

Sukarame, Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih sekolah ini karena sekolah 

MIN 5 termasuk sekolah pavorit di Bandar Lampung, sekolah ini membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang Internalisai Nilai-nilai Karakter Peserta 

Didik Pada Pembelajaran Akhidah Akhlak di MIN 5 Bandar Lampung, Kec. 

Sukarame, Kota Bandar Lampung.  Penelitian ini dilaksanakn pada semester genap 

Tahun ajaran 2020/2021 dikelas V di MIN 5 Bandar Lampung, Kec. Sukarame, 

Kota Bandar Lampung. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diamati kemudian 

ditarik kesimpulan. Menurut pandangan Spradley dalam sogiyono, di dalam 

penelitian kualitatif tiak menggunakan istilah populasi dan sampel tetapi dinamakan 

“Sosial Situation”, Situasi sosial tersebut dapat dinyatakaan sebagai subjek/obyek 

penelitian yang ingin dipahami lebih mendalam apa yang terjadi didalamnya.
18

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa populasi dan sampel sama dengan istilah 

subjek dan objek penelitian yang bersifat kualitaatif. Adapun subjek penelitian ini 

adalah responder dan informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah 

yang diteliti, yaitu guru. Sedangkan obyek adalah proses mengembangkan 

kemampuan kognitif bentuk geometri memalui media kertas origami. Objek dalam 

penelitian ini adalah Guru dan siswa kelas V (Lima) di MIN 5 Bandar Lampung. 

                                                             
16 Lexy J. Moeleong, “ Metodelogi Penelitian Kualitatif” ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarta, Edisi Revisi 2018 ), h. 178. 
17

 Sugiono, metode pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D, (Bandung, alfabeta, Maret 

2019), h. 15. 
18

 Sugiyono, Op. Cit, h. 80. 
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Tabel. 3 

Data Objek Penelitian MIN 5 Bandar Lampung 

No Kelas 
Jumlah P  opulasi Jumlah 

Laki-laki Perempuan  

1 V.c 19 23 42 

2 V.d 20 21 41 

Jumlah 83 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumplan data merupakan langkah strategis dalam penelitian. 

Karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat 

dilakukan berbagai setting. Dalam pengumpulan data terdapat empat macam teknik 

yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trianggulasi.
19

 Dalam 

penyusunan skripsi ini, penullis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1) Observasi 

Metode observasi menurut Sutriono Hadi yang dikutip leh Sugiyono, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis.
20

 Observasi adalah pengamatan 

yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan 

gejala-gejala pisikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Berdasarkan 

pendapat diatas jelas bahwa metode observasi merupakan metode pengumpulan 

data dengan cara mengamati secara langsung berbagai kondisi yang terjadi di 

obyek penelitian. Adapun jenis observasi berdasarkan peranan yang dimainkan 

dapat di kelompookan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

a) Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah, 

tempat dilakukannya observasi. 

b) Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah 

laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan 

kelompok yang di amati kurang dituntut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis partisipan, dimana 

peneliti turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Metode 

ini penulis gunakan ini untuk mengetahui secara langsung bagai mana upaya 

guru akhidah akhlak dalam membina nilai-nilai karakter peserta didik di MIN 5 

bandar lampung. 

2) Wawancara 

Salah satu metode dalam pengumulan data yaitu di lakukan melalui 

wawancara, yang dimana wawancara adalah suatu kegiatan di lakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

                                                             
19

 Sugiyono, Ibid, h. 224.  
20

Sugiyono, Ibid, h. 145.  
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pertanyaan kepada para reponden.
21

 Posisi sebagai responden dalan wawancara 

sebagai berikut: satu orang tunggal, dan dua orang atau lebih yang disebut 

kelompok. Sedangkan menurut S. Nasution, interview adalah bentuk 

komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi. Wawancara atau interview adalah sebuah tindakan untuk 

memperoleh informasi tertentu dengan cara mangajukan pertanyaan kepada 

narasumber.  

Jenis wawancara ada dua, yaitu wawancara tidak terpimpin dan 

terpimpin. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak terarah. 

Sedangkan wawancara yang terpimpi adalah wawancara yang terarah untuk 

mengummpulkan data-data yang relevan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan wawancara terpimpin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan dalam wawancara atau interview sudah disiapkan terlebih dahulu. 

Metode wawancara atau interview ini ditunjukan kepada Guru dan Siswa.
22

 

3) Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang 

dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, 

sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, 

dan angket ini cendrung  merupakan data primer atau data yang langsung 

didapat dari pihak pertama.
23

 Dokumentasi adalah sebuah tindakan memperoleh 

infotmasi tertentu melalui pengumpulan dokumen-dokumen. Metode 

dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data-data tertulis yang 

akan diperlukan dalam penelitian. Adapun data-data yang ingin diperoleh 

melalui metode dokumentasi ini adalah: 

a) Data Guru dan Peserta didik di MIN 5 Bandar Lampung Kec. 

Sukarame Kota Bandar Lampung. 

b) Data Profil Sekolah MIN 5 Bandar Lampung Kec. Sukarame Kota 

Bandar Lampung, Dll. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam pengelolaan data yang akan diolah adalah hal-hal yang tercantum 

dan terekam dalam catatan-catatan lapangan hasil wawancara pengamatan. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif data yang dihasilkan berupa kata-

kata, kalimat, gamabar/symbol, dalam mengolah data melalui tiga tahap, yaitu 

sebagai berikut:   

  

                                                             
21

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2019), h. 39. 
22

 Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metode Peneliian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, Cetakan Ke-5, 2019), h. 56. 
23

 Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Ibid, h, 69. 
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a. Data Reduction (Redukasi Data) 

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Redukasi data merupakan proses 

penyederhanaan data dan pengkatagorian data. Proses ini upaya penemuan tema 

dan pembentukan konsep. Hasil dari proses ini adalah tema-tema, konsep-

konsep, dan berbagai hal mengenai hal-hal yang serupa maupun bertentangan. 

b. Display Data (Penyajian Data) 

Setelah data di redukasi, maka langkah yang selanjutnya adalah 

penyajian data.Proses ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengkontuksikan data dalam sebuah gambaran sosial yang utuh, selain itu 

untuk memeriksa sejauh mana kelengkapan data yang tersedia. Bentuk 

penyajian data yang digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.
24

 

Artinya analisis berdasarkan observasi di lapangan dan pandangan secara 

teroritsi untuk mendeskritifkan secara jelas tentang penerapan metode yang 

digunakan. 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam kualitatif adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan mash bersifat sementara dan akan berubah 

apa bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung bukti-bukti valid dan konsisten saat penelitian 

kembali. kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan korelasi. 

Penarikan kesimpulan adalah cara mengkontruksi dan menafsirkan data untuk 

menggambarkan secara mendalam dan untuk mengena masalah yang diteliti. 

Setelah data diteliti maka langkah selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan metode berpikir induktif, yaitu fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa 

itu ditarik menganalisis yang memiliki sifat umum. Jadi dengan cara 

menganalisis dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif 

adalah suatu proses yang dilakuakan untuk mendapatkan keputusan yang 

bersifat umum dan diharapakan dapat menghasilkan suau kesimpulan yang 

objektif dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
25

 

6.  Teknik Pengecekan Keabsahan Temuan/Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilkukan dengan 

perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tranggulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan memberi cheek.
26

 Untuk 

menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik tranggulasi, didukung 

                                                             
24 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2020), h. 39. 
25

 Sugiyono,Ibid, h. 247. 
26

 Sugiyono, Ibid, h. 371. 
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dengan perpanjangan pengamatan serta ketekunan dalam penelitian. Menurut 

moleng Triangguasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu. Menurut William Wiersma, Trianggulasi terbagi 

menjadi tiga bagian yakni: 

a. Trianggulasi sumber adalah pengujian keabsahan data yang dulakukan 

dengan cara mengecek beberapa sumber yang berbeda, misalnya: menguji 

keabasahan daa tentang perilaku siswa dapat di peroleh dari guru, teman 

siswa, yang bersangkutan, dan orang tuanya. 

b. Triangguulasi teknik merupakan pengujian keabsahan data yang dilakukan 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya: data yang diperoleh dengan wawancra, lalu dicek 

dengan observasi dan dokumen atau kuesioner. 

c. Trianggulasi waktu juga bertujuan dipertimbangkan dalam pengujian 

keabsahan data, dalam melakukan pengujian penelitian bisa menggunakan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, dokumentasi atau teknik lain 

dalam waktu yang berbeda. 

Dalam pengecakan data ini, penelitian menggunakan jenis trianggulasi 

yang kedua, yakni trianggulasi teknik dengan obserrvasi dalam lapangan yang 

didukung dengan pengecekan melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu juga, 

dalam menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan 

dan meningkatkan kekuatan. Dengan perpanjangan pengamatan maka akan dapat 

meningkatkan keabsahaan dan kreabilitas data. Pada penelitian kualitatif peneliti 

harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, untuk mengukur tingkat 

kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Pemeriksaan keabsahan data atau dikenal sebagai uji 

keabsahan data, pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian diatur dalam lima Bab yang saling terkait. 

Sebelum memasuki BAB I, terlebih dahulu ada halaman sampul, halaman judul, 

abstrak, lembar persetujuan, lembar pengesahan, surat pernyataan Orisinalitas, 

motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar dan daftar isi. 

Pada BAB II, landasan teori urayan tentang Teori Internalisasi Nilai-Nilai 

Karakter Peserta Didik Di Min 5 Bandar Lampung Kecamatan Sukarame Kota 

Bandar Lampung yang relevan dengan Tema Sekripsi. 

Pada BAB  III, deskripsi objek penelitian, yang berisi dua buah sub bab, 

yakni: 1). Gambaran Umum Objek Penelitian yang didalamnya membahas tentang 

sejarah singkat, visi dan misi MIN 5 Bandar Lampung, tujuan, keadaan guru dan 
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karyawan, keadaan sarana prasarana, keadaan peserta didik. Yang dijadikan objek 

penelitian yaitu MIN 5 Bansdar Lampung. 2) penyajian fakta dan data penelitian 

yang didalamnya membahas secara rinci tentang fakta-fakta yang didapat di 

lapangan, Bab ini juga menejlaskan tentang deskripsi objek penelitian dan 

penyajian fakta dan data penelitian agarb dapat mendeskripsikan objek yang 

duteliti sesuai dengan fakta yang ada. 

BAB IV, Analisis penelitian yang analisis data penelitian dan temuan 

penelitian. Penelitian dan temuan penelitian diletakkan pada bab empat 

dikarenakan agar analisis penelitian sesuai dengan temuan penelitian dan sinkron 

pada bab sebelumnya. 

BAB V, penutup, pada akhir bab ini berisi tentang kesimpulan dan 

rekomendasi, kesimpulan secara ringkas memuat semua temuan penelitian tentang 

masalah penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis dan 

interprestasi data yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi 

dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan memuat gambaran tentang langkah-

langkah yang harus dilakukan para pihak terkait hasil penelitian yang 

bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap guru 

pendidikan akidah akhlak di MIN 5 Sukarame Bandar Lampung dalam 

menginternalisasikan Nilai-Nilai karakter peserta didik pada pembelajaran akidah 

akhlak dalam proses pembelajaran dan faktor-faktor mendukung dan 

menghabatnya adalah sebagai berikut: 

1. Internalisasi nilai-nilai karakter peserta didik pada pembelajaran akidah 

akhlak pada MIN 5 sukarame Bandar Lampung adalah termasuk katagori 

sedang. Hal ini menunjukan bahwa usaha guru pendidikan akidah akhlak 

dalam menginternalisasi nilai-nilai akidah akhlak cukup baik tapi perlu 

ditingkatkan dimasa yang akan datang. 

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam menginternalisasi nilai-nilai 

karakter peserta didik pada  pembelajaran akidah akhlak tersebut peserta didik 

adalah faktor pendukung selain kemauan dari diri sendiri yang kuat dari 

peserta didik untuk berprilaku baik, perlu adanya tanggung jawab bersama, 

semua guru buka hanya guru akidah akhlak saya yang membenarkan tentang 

prilaku akan tetapi semua guru disekolah juga bertanggung jawab, orang tua 

juga mempunyai peranan penting dalam hal mendidik anaknya dan 

masyarakat lingkungan atau pergaulan lingkung. faktor yang menghambat 

adalah terkadang kurangnya perhatian orang tua, rusaknya pergaulan 

lingkungan sekita rumah, dan tontotan televise atau diwarnet maupun 

smartphone. Hal ini yang bisa merusak akhlak peserta didik maka perlunya 

upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan Akhlak sebaik-

baiknya kepada peserta didik dan meningkatkan kesadarannya dalam belajar, 

sehingga apabila peserta didik sudah dibekali dengan dasar yang kuat peserta 

didik tidak mudah lagi terpengaruh oleh lingkungannya. 

B. Saran 

Setelah melihat hasil penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan 

saran demi perbaikan kualitas pendidikan di masa yang akan datang yaitu sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan kepeda sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran akidah 

akhlak, meningkatkan profesionalisme guru, karena guru sangat menentukan 

tingkat keberhasilan peserta didiknya. 

2. Diharapkan kepada guru agar lebih meningkatkan pembinaan-pembinaan dan 

contoh yang biak dalam membina peserta didik, dan memperhatikan sebagai 
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bentuk pengaruh negative terhadap diri peserta didik dan dapat melakukan 

perbaikan dan pencegahan. 

3. Diharapakan kepada pesrta didik untuk mengikuti pelajaran dengan baik. 

Memperhatikan, memahami, serta dapat mengamalkan apa yang telah 

dipelajari mulai dari lingkungan kelas sampai ditengah-tengan kehidupan 

masyarakat. 

4. Diharapkan kepada orang tua peserta didik untuk aktif memberikan 

pemahaman agama kepada anaknya dirumah, memperhatikan tingka laku 

anak, dan memotivasi anak agar selalu rajin belajar. Sehingga apa yang 

disampikan guru disekolah sejalan dengan apa yang disampaikan orang 

dirumah. 
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